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ADUNARE FESTIVĂ CONSACRATĂ 
ANIVERSĂRII A XXV-EA DE LA ADOPTAREA 

CONSTITUȚIEI REPUBLICII MOLDOVA

29 iulie 2019

DISCURSUL
PREȘEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA

DOMNULUI IGOR DODON

Dragi Concetățeni, 
Onorată Asistență!
Astăzi marcăm cea de-a 25-a aniversare a Constituției statului Republica Moldova. Stat, 

care își deapănă istoria tumultuoasă deja de 660 de ani, de la 1359 încoace. Istorie, cu multe 
file glorioase, dar și cu numeroase perioade de restriște. Statul, statalitatea reprezintă de aproape  
7 secole scutul imbatabil cu care moldovenii și-au protejat această palmă de pământ, acest loc sub 
Soare, lăsat nouă de bunul Dumnezeu. 

La 29 iulie 1994 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea supremă a acestui stat – 
Constituția Republicii Moldova, consfințind speranța de secole a locuitorilor acestui plai de a trăi 
liber, prosper, într-un stat independent și suveran. 

Aduc cu această ocazie cele mai sincere felicitări poporului nostru, exprimând, totodată, 
profunda mea recunoștință și gratitudine membrilor Parlamentului de legislatura a 13-a, care au 
votat Constituția țării acum 25 de ani. 

Sânt bucuros să-i văd în această sală pe mulți dintre acei 83 de deputați care, prin votul lor 
istoric, au transpus în legea supremă a țării aspirația moldovenilor de a edifica un stat de drept 
autentic, democratic și care ar garanta drepturile și libertățile fundamentale ale omului pentru 
toate etniile, care conviețuiesc în pace și armonie cu moldovenii pe acest pământ. 

Sânt sigur, stimați deputați și autori ai textului Constituției, că ați investit suflet și speranță 
enormă în fiecare literă și cuvânt din Articolul 1 al Constituției, care statuează, că „Republica 
Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, 
libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme 
și sînt garantate”. 

Aproape sigur, credeați că în 15 sau 25 de ani, acest deziderat va fi realizat, iar cetățenii Repu-
blicii Moldova vor duce o viață prosperă și demnă aici, acasă, pe pământul strămoșesc. Și poate 
doar ca un avertisment dur pentru clasa politică ați încriptat în Constituție Art. 2, „Nici o persoană 
particulară, nici un partid politic nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. Uzurparea 
puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului.” 

Din păcate, avertismentul Dumneavoastră, stimați părinți-fondatori ai Constituției, s-a dove-
dit, peste ani, cumva, profetic. 



6

CONSTITUȚIA  REPUBLICII  MOLDOVA    

Cu o experiență politică dureroasă, cu însemne vădite de uzurpare, țara s-a confruntat chiar 
recent, la începutul lunii iunie, când oligarhia a încercat să anuleze de-facto și de-jure voința 
poporului exprimată în scrutinul parlamentar. 

Salut prezența în sală a reprezentanților corpului diplomatic acreditat în țară, și vreau și pe 
această cale să reiterez încă o data profunda noastră recunoștință pentru susținerea acordată de 
guvernele țărilor Dumneavoastră puterii legitim alese din Republica Moldova. Cetățenii țării 
noastre au simțit în acele clipe grele sprijinul unanim al partenerilor, prietenilor Moldovei, iar 
convingerea noastră că valorile democratice sânt împărtășite plenar și dezinteresat, că raționa-
mentele geopolitice sânt secundare când în pericol este democrația, a renăscut și s-a întărit enorm 
în acele zile.

Cu suportul partenerilor străini democrația în Republica Moldova a mai căpătat o șansă. În 
fața pericolului uzurpării puterii în stat, pentru prima data în istoria modernă a statului nostru, 
forțe politice cu doctrine diferite, chiar diametral opuse pe unele aspecte, s-au unit într-un efort 
comun pentru a restabili democrația în societate și de a readuce instituțiile statului în serviciul 
poporului. 

Pentru prima data forțele politice responsabile din țară au avut voința să-și plaseze pe planul 
doi interesele doctrinale înguste, ancorate în diferiți vectori strategici, și să se concentreze pe 
obiective cu adevărat importante pentru țara noastră. Am lăsat într-o parte tot ce ne dezbină și 
ne focusăm pe agenda consolidării, pe activități menite să îmbunătățească viața oamenilor în 
Republica Moldova. Societatea noastră puternic divizată pe varii criterii, are în față un exemplu 
de maturitate politică, și eu sper foarte mult, că acest exemplu, va fi replicat și în societate. 

Consider că ratarea celor mai multe obiective trasate de la proclamarea independenței țării, 
este cauzată de scindarea profundă a societății noastre. Și aici vina principală aparține clasei poli-
tice, partidelor și politicienilor, care s-au ținut morțiș de principiul „divide et impera”. Divizând 
societatea pe criterii politice, etnice, religioase sau lingvistice, politicienii de cele mai multe ori au 
urmărit scopuri personale și de grup înguste, au dinamitat orice încercare de a uni eforturile socie-
tății în edificarea unui stat puternic, ba mai mult, au pus la îndoială însăși existența acestui stat. 

Totodată, acest exemplu de consolidare a eforturilor de către partidele, care formează majori-
tatea parlamentară actuală, trebuie susținut și promovat în continuare. Cu atât mai mult, că în jur 
de 80% din societate susține forțele politice aflate acum la guvernare, iar sarcina noastră de mai 
departe este de a consolida potențialul enorm al poporului nostru, al societății noastre polietnice, 
spre binele și prosperarea Patriei noastre, Republica Moldova. În calitatea mea de Președinte al 
Republicii Moldova voi acorda toată susținerea coaliției parlamentare actuale, care reprezintă cea 
mai mare parte a societății noastre. Bineînțeles, acest angajament al meu va rămâne valabil doar 
în condițiile unei activități eficiente a guvernării, dedicate exclusiv poporului și statului Republica 
Moldova.

Este cert, că obiectivul consolidării societății nu este ușor de realizat, și poate fi atins doar dacă 
cetățenii vor simți, vor vedea că politicienii s-au schimbat și ei. Trebuie de convertit în fapte reale 
lozincile sonore de dezoligarhizare, de eradicare a corupției, de readucere a instituțiilor statului 
în slujba poporului. În febra campaniei de demolare a regimului oligarhic, care a împînzit cu 
scheme frauduloase tot sistemul administrației publice, nu trebuie de trecut pe planul doi activi-
tățile de dezvoltare economico-socială a țării, or societatea este în drept și, deja o face, să ceară de 
la guvern și celelalte ramuri ale puterii acțiuni și proiecte concrete, care ar îmbunătăți nivelul de 
trai al oamenilor. „Viziunea fără acțiune este doar o halucinație” spunea un inventator renumit 
(Edisson). Timpul nu așteaptă, iar creditul de încredere oferit guvernării de către popor trebuie 
onorat cu cea mai mare responsabilitate și eficiență.

În toate aceste procese complicate vom conta pe susținerea partenerilor noștri externi, care de 
fiecare data când a fost necesar au venit cu suport tehnic sau financiar. Totodată, am convingerea 
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deplină, că accentul în efortul de reformare și dezvoltare a țării trebuie de pus pe resursele noastre 
interne, pe potențialul nostru uman excelent, pe tinerii și profesioniștii, care au demonstrat efica-
citate și spirit de patriotism. La posturile cheie în stat trebuie promovate persoane integre, profe-
sioniste și cu dragoste de țară, cetățeni ai Republicii Moldova. Sfaturile, propunerile și condițiile 
înaintate de experții internaționali și organizațiile partenere trebuie mai întâi minuțios analizate, 
sub prisma corespunderii cu interesele țarii și ale cetățenilor, și doar apoi acceptate și implemen-
tate. Altfel, vom repeta erorile comise pe parcursul ultimilor ani. 

Circa un milion de concetățeni de-ai noștri muncesc și generează valoare adăugată peste hota-
rele țării. Sînt apreciați pentru profesionalismul și atitudinea lor responsabilă. Numai impozitele 
și taxele achitate de ei depășesc 7-8 mlrd. de euro anual, adică 2 bugete anuale ale întregii noastre 
țări. Sânt cetățenii noștri, sânt bogăția acestui neam și dovadă suplimentară a potențialului enorm 
pe care-l au moldovenii și reprezentanții tuturor etniilor, care locuiesc în țara noastră. Eforturile 
noastre comune trebuie orientate spre eliminarea acelor cauze, care au determinat confrații noștri 
să-și caute rostul pe meleaguri străine. Perspectiva clară pentru o viață demnă – aceasta trebuie 
să ofere cetățenilor o guvernare responsabilă. Sânt sigur, că acest obiectiv poate fi realizat, dacă 
guvernarea are încredere în cetățenii săi și invers.

Depopularea țării și problema demografică constituie riscul existențial major pentru noi. Am 
sesizat această problemă cu diferite ocazii, dar nimic esențial nu s-a întreprins până acum. Dacă 
vom continua să investim resurse enorme, bani publici, în creșterea și educarea unor generații 
care devin capital intelectual și brațe de muncă pentru economiile străine, riscăm de dispărem ca 
neam. 

În sala aceasta este concentrată elita societății noastre, reprezentanți de vază din toate dome-
niile cheie, inclusiv știință, cultură, economie sau administrație publică. Mai puțin sânt prezenți 
compatrioții noștri de peste hotare, dar în persoana unor membri ai guvernului veniți din dias-
poră, putem considera că și ei sânt reprezentați la acest eveniment. Vin cu un apel față de Dumnea-
voastră, cu îndemnul de a ne concentra toate eforturile și toată priceperea pentru a identifica și 
implementa soluții viabile pentru rezolvarea problemei depopulării țării. Intenționez să lansez 
în zilele următoare un proces amplu de elaborare a unui plan național în acest sens, cu partici-
parea tuturor exponenților societății noastre. Contez mult pe suportul Dumneavoastră în această 
privință.

Soluționarea problemei exodului populației ar da un imbold pentru dezvoltarea economică, 
or principalul impediment în activitatea agenților economici devine deja lipsa forței de muncă. 
Există dorință și posibilitate de a investi în economia țarii, dar aceste intenții se ciocnesc de lipsa 
acută de cadre. 

Mă bucur să văd în sală reprezentanții numeroaselor asociații de business, conducătorii celor 
mai importante întreprinderi din țară, dar și lideri sindicaliști. În cadrul întrevederilor pe care 
le-am avut zilele trecute cu Dumneavoastră, problema deficitului de cadre a fost poziționată în 
topul listei. Trebuie cu eforturile comune ale statului și businessului să găsim soluții pentru această 
problemă, prin programe comune de susținere a tinerilor cu contribuția statului și a mediului de 
afaceri.

Onorată asistență!
Cheia succesului nostru în atingerea obiectivelor de dezvoltare, încriptate în Constituția din 

1994, este crearea condițiilor pentru conviețuirea armonioasă a tuturor cetățenilor țării, indife-
rent de apartenență etnică. 

Voi veni, cu permisiunea Dumneavoastră, cu un scurt mesaj în limba rusă. 

Уважаемые сограждане, представители многонационального народа Республики 
Молдова! 
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Сегодня, отмечаем 25-летие принятия Конституции страны, в которой заложены 
основополагающие правовые нормы, гарантирующие государством право на достойную 
жизнь своих граждан, независимо от этнической принадлежности, культурной, полити-
ческой или религиозной приверженности. По прошествии лет мы констатируем, с сожа-
лением, что многие из принципов и заявленных целей остаются пока недосягаемыми для 
нас, на уровне заявлений. Особенно это касается задач по обеспечению достойного уровня 
жизни граждан, показателей экономического и социального роста, культурного и общече-
ловеческого развития наших граждан.

Вместе с тем, с особой радостью констатируем, что в Молдове удалось сохранить 
и укрепить межэтнический мир и согласие. После принятия Конституции отошли на 
второстепенный план возникшие в начале 90-х годов различные попытки внести раскол 
в наше общество по национальному принципу. Удалось урегулировать и найти обще- 
приемлемое решение для юридического статуса гагаузской автономии, и в целом прекра-
тить в нашей стране набиравшие тогда силу тенденции по разделению наших людей по 
различным критериям, на своих и чужих, наших и ваших. В своем докладе выше, я отмечал, 
что богатство нашей Родины – это люди разных этносов и национальностей, живущие 
в мире и согласии на этой земле уже много веков. Решение проблем, с которыми сталкива-
ются наши граждане, возможно только при условии консолидации общества, объединению 
усилий всех наших людей, независимо от этнической принадлежности. Проблемы, с кото-
рыми сталкиваются жители Молдовы являются одинаковыми для всех граждан, вместе 
составляющих молдавский народ. 

Особенно острым является проблема депопуляции страны, отъезд наших соотече-
ственников за пределы государства. Молдавские села, как и украинские, гагаузские или бол-
гарские и так далее, одинаково страдают от снижения количества жителей, и данная 
проблема достигла общенационального масштаба. Под эгидой Президента в ближайшее 
время будет запущен процесс по составлению общенационального плана действий, с целью 
выработки и внедрения конкретных мер по решению этой острой демографической, эко-
номической и социальной проблемы для всей страны. Безусловно, в этом процессе будут 
вовлечены и представители всех этнических меньшинств Республики Молдова. 

В Конституции Республики Молдова закреплен принцип постоянного нейтралитета 
страны. Неукоснительное следование данному принципу является основополагающим 
условием для решения наиболее важной проблемы нашей страны – урегулирования придне-
стровского конфликта и реинтеграции страны. Учитывая внутренний консенсус между 
политическими силами, представленными в правительстве страны, а также поддержку 
оказываемую нынешнему парламентскому большинству как со стороны наших западных 
партнеров, так и со стороны России и других внешних сил, считаю, что в настоящий 
момент складывается наиболее благоприятная ситуация для совместного поиска поли-
тического решения данной проблемы. Нужно приложить все усилия для достижения вза-
имоприемлемого решения, которое принесло бы на землю Молдовы долгосрочный мир и 
условия для экономического и социального развития обоих берегов Днестра. Решение этой 
проблемы могло бы стать дипломатическим успехом для всех наших внешних партнеров, 
вовлеченных в формате переговоров «5+2». Тем временем, нужно продолжать внедрение 
совместных проектов с левобережными регионами, призванных решить социальные про-
блемы живущих там граждан страны.

Onorată asistență!
Ar fi o exagerare să afirmăm, că în toți acești 25 de ani de la adoptarea Constituției țara a 

cunoscut doar momente de degradare și decepție. În pofida unor dificultăți evidente, Republica 
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Moldova s-a afirmat în această perioadă ca un stat independent, membru al principalelor organi-
zații internaționale. În baza principiilor fundamentale consfințite în Constituție a fost dezvoltat 
un cadru legislativ amplu, care reglementează toate aspectele vieții social-politice în țară. În tot 
acest timp, organele statului au fost în stare să organizeze alegeri de toate nivelurile, care au fost 
recunoscute de comunitatea internațională. Deși nu în măsura, în care ne-am dorit, au fost puse 
bazele economiei de piața, țara s-a integrat în circuitul economic mondial. Suntem membri a mai 
multor organizații internaționale cu profil economic, inclusiv OMC. Toate aceste realizări au fost 
posibile doar datorită adoptării Constituției noastre la 29 iulie 1994. 

Sânt convins, că problemele cu care se confruntă societatea noastră pot fi soluționate, dacă 
în capul mesei vor sta principiile și prevederile Constituției țării, dacă buchea și spiritul legii 
supreme în statul nostru vor fi respectate întocmai de toți, și în special, de clasa politică. Consti-
tuția noastră este una foarte clară, care nu necesită interpretări, mai ales despre număratul zilelor 
lunii. Toate organele statului sânt obligate să respecte acest document sfânt, inclusiv instituția 
Curții Constituționale, raționamentul existenței căreia este garantarea respectării Constituției.

Vreau încă o data să felicit cetățenii Republicii Moldova cu Ziua Constituției și să Vă îndemn 
pe toți să cinstim și să respectăm acest document sfânt pentru Patria noastră! 
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SOVIETUL SUPREM AL R.S.S. MOLDOVA
HOTĂRÎRE nr. 118 din 19.06.1990

cu privire la formarea Comisiei pentru elaborarea  
proiectului noii Constituţii (Legii Fundamentale)  

a Republicii Sovietice Socialiste Moldova

Publicat: 19.06.1990 în „Veştile” Nr. 6-7

Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldova
A forma Comisia pentru elaborarea proiectului noii Constituții (Legii Fundamentale) a Repu-

blicii Sovietice Socialiste Moldova în următoarea componență:
Președintele Comisiei: 

SNEGUR Mircea Ion – Președinte al Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova
Membrii Comisiei:

AMIHALACHIOAE Gheorghe Petru – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova, avocat la biroul de consultații juridice din 
raionul Lenin al orașului Chișinău

ARSENI Alexandru Ion – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, președinte al Comisiei pentru 
problemele naționale a Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova

BARBALAT Pavel Andrei – Președinte al Judecătoriei Supreme a R.S.S.Moldova
BARBINEAGRA Alexe Afanasie – ministru al justiției al R.S.S. Moldova
BERLINSCHI Victor Mitrofan – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, președinte al Comisiei 

pentru problemele combaterii criminalității a Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova
BORȘEVICI Ion Gavril – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, rector al Institutului peda-

gogic de stat „I. Creangă” din Chișinău
BRAȘOVEANU Dumitru Ion – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, președinte al Comisiei  

pentru problemele grațierii a Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova
BUGA Ion Ion – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, profesor la catedra de istorie politică a 

Universității de stat „V.I. Lenin” din Moldova
BURDUJA Valentin Petru – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, președinte al comitetului 

executiv Șoldănești al Sovietului raional de deputați ai poporului
CALCIU Gheorghe Ivanovici – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, jurisconsult la coopera-

tiva „FEMIDA”
CAPTARI Victor Sergiu – lector la catedra de politologie a Universității de stat „V.I. Lenin” din 

Moldova, candidat în științe filozofice
CHENDIGHELEAN Mihail Vasilievici – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, învățător la 

școala medie nr.1 din Comrat
CHIRCĂ Sergiu Ion – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, șef al catedrei de economie și 

sociologie a muncii a Universității de stat „V.I. Lenin” din Moldova
CIUNTU Ion Vasile – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, slujitor al cultelor
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CÎRLAN Gheorghe Evlampie – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, secretar al Comisiei 
pentru problemele de drept a Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova

COLUN Valentin Sergiu – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, șef al secției juridice a A.P. 
„Sciotmaș”

COSTAȘ Ion Grigore – ministru al afacerilor interne al R.S.S. Moldova
COSTIN Nicolae Haralambie – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, președinte al Sovietului 

orășenesc Chișinău de deputați ai poporului
COTOROBAI Mihail Ion – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, președinte al Comisiei 

pentru administrarea locală și economia locală a Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova
COVALIU Gheorghe Rostislav – prim-arbitru de stat al R.S.S. Moldova
CURTEV Stepan Nicolaevici – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, șef al secției raionale 

Octombrie a afacerilor interne din orașul Chișinău
CUȘCO Gheorghi Mihailovici – prorector al Școlii superioare republicane de conducere a A.A.I., 

candidat în științe juridice
DABIJA Nicolae Trofim – deputat al poporului din Uniunea R.S.S., deputat al poporului din  

R.S.S. Moldova, redactor-șef al săptămînalului „Literatura și Arta”
DARABAN Valerie Grigore – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, șef de subunitate la Comi-

tetul securității de stat al R.S.S. Moldova
DARII Vladimir Mihai – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, șef al secției pentru propa-

gandă și agitație a C.R. Orhei al P.C.M.
DRUC Mircea Gheorghe – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, prim-ministru al R.S.S. Moldova
EFROS Gheorghe Petru – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, șef al secției pentru prelu-

crarea strugurilor a A.C.A.I. din raionul Ialoveni
GAGIU Mihai Vasile – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, președinte al colhozului „Patria” 

din raionul Drochia
HADÎRCĂ Ion Dumitru – prim-vicepreședinte al Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova
IORGA (LARI) Liubovi Ion – deputat al poporului din Uniunea R.S.S., poetesă, redactor al 

ziarului „Glasul”
LAPACI Ion Diomid – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, economist-șef al sovhozului 

„Cioburciu” din raionul Ștefan Vodă
LEBEDEV Valeri Iuvenalievici – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, colaborator științific la 

A.Ș. din R.S.S. Moldova, candidat în științe juridice
LUCINSCHI Petru Chiril – deputat al poporului din Uniunea R.S.S., deputat al poporului din 

R.S.S. Moldova, prim-secretar al P.C.M.
MIHAI Nicolae Gheorghe – șef al catedrei de filozofie a A.Ș. din R.S.S. Moldova, doctor în științe 

filozofice
MISAIL Nicolae Tudor – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, corespondent al ziarului 

„Moldova Socialistă”
MOȘANU Alexandru Constantin – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, decan al facultății 

de istorie a Universității de stat „V.I. Lenin” din Moldova
MUNTEANU Petru Ion – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, vicepreședinte al Comisiei 

pentru relații externe a Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova
NEGRU Boris Nicolae – docent la catedra facultății de drept a Universității de stat „V.I. Lenin” 

din Moldova, candidat în științe juridice
NEGRU Tudor Pintilie – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, docent la facultatea de drept a 

Universității de stat „V.I. Lenin” din Moldova, candidat în științe juridice
OGLINDĂ Valentin Filip – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, președinte al comitetului 

executiv al Sovietului sătesc Mereni de deputați ai poporului din raionul Anenii Noi
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PANȚÎRU Teodor Mihail – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, președinte al Comisiei 
pentru problemele de drept a Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova

PASANIUC Vasile Filip – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, director al asociației medicale 
teritoriale Orhei

PATRAȘ Mihail Nicolae – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, președinte al Comisiei pentru 
problemele economiei și ale bugetului a Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova

POSTOVAN Dumitru Haralambie – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, procuror- 
interimar al R.S.S. Moldova

PUȘCAȘ Victor Ștefan – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, vicepreședinte al Sovietului 
Suprem al R.S.S. Moldova

ROȘCA Alexandru Nicon – șef al secției de filozofie și drept al A.Ș. din R.S.S. Moldova, doctor în 
științe filozofice

ROȘCA Teodor Avram – decan al facultății de drept a Universității de stat „V.I. Lenin” din Mol-
dova, candidat în științe juridice

SANDULACHI Petru Aurel – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, consilier al Președintelui 
Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova în problemele politice

SANGHELI Andrei Nicolae – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, prim-viceprim-ministru 
al R.S.S. Moldova

SINGUR Gheorghe Nicolae – director al Institutului de economie a A.Ș. din R.S.S. Moldova
TAMPIZA Constantin Alexandru – ministru al economiei naționale R.S.S. Moldova
TAUȘANJI Constantin Petrovici – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, președinte al comi-

tetului executiv Comrat al Sovietului de deputați ai poporului
UNGUREANU Ion Spiridon – ministru culturii și al cultelor al R.S.S. Moldova
ȚÎU Nicolae Anton – deputat al poporului din Uniunea R.S.S., ministru al relațiilor externe al 

R.S.S. Moldova
ȚURCANU Ion Alexandru – secretar al Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova
VARTIC Andrei Vasile – deputat al poporului din R.S.S. Moldova, conducător artistic al teatrului 

„A. Mateevici”

PREȘEDINTELE
Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova      M. SNEGUR
or. Chișinău, 19 iunie 1990, nr. 118-XII

Notă: PUȘCAȘ Victor Ștefan, vicepreședinte al Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova a exercitat funcția 
de coordonator al activității Comisiei pentru elaborarea proiectului noii Constituții a Republicii Moldova.
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SOVIETUL SUPREM AL R.S.S. MOLDOVA
D E C L A R A Ț I A    

suveranității Republicii Sovietice Socialiste Moldova 
nr. 148-XII din 23.06.90 

„Veştile” nr. 8/192, 1990

Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova de legislatura a douăsprezecea, întrunit la prima sa sesiune, 
recunoscînd adevărul că toți oamenii sînt egali și au dreptul inalienabil la viață, libertate și 

prosperitate, 
fiind conștient de responsabilitatea istorică pentru destinul Moldovei ce are istorie, cultură și 

tradiții milenare, 
respectînd dreptul la suveranitate al tuturor popoarelor, 
în scopul instituirii justiției, ocrotirii legalității și stabilității sociale, 
exprimînd voința poporului, 
proclamă solemn: 
1. Republica Sovietică Socialistă Moldova este un stat suveran. Suveranitatea R.S.S. Moldova 

este condiția firească și necesară a existenței statalității Moldovei. 
2. Izvorul și purtătorul suveranității este poporul. Suveranitatea este exercitată în interesul 

întregului popor de către organul reprezentativ suprem al puterii de stat a republicii. Nici o parte 
a poporului, nici un grup de cetățeni, nici un partid politic sau o organizație obștească, nici o altă 
formațiune, nici o persoană particulară nu poate să-și asume dreptul de a exercita suveranitatea. 

3. Republica Sovietică Socialistă Moldova este un stat unitar indivizibil. Frontierele R.S.S. Mol-
dova pot fi schimbate numai pe baza acordurilor reciproce dintre R.S.S. Moldova și alte state 
suverane în corespundere cu voința poporului, adevărul istoric și luând în considerație normele 
dreptului internațional general recunoscute. 

4. Pământul, subsolul, apele, pădurile și alte resurse naturale aflate pe teritoriul R.S.S. Moldova, 
precum și întregul potențial economic, financiar, tehnico-științific, valorile patrimoniului nați-
onal constituie proprietatea exclusivă necondiționată a R.S.S. Moldova și sânt utilizate în scopul 
satisfacerii necesităților materiale și spirituale ale poporului republicii. 

Întreprinderile, organizațiile, instituțiile și alte obiective ce aparțin comunității statelor suve-
rane, statelor străine și cetățenilor lor, organizațiilor internaționale pot fi amplasate pe teritoriul 
R.S.S. Moldova și pot utiliza resursele ei naturale numai cu consimțământul organelor respective 
ale puterii de stat a R.S.S. Moldova și în modul stabilit de legislația republicii. 

5. Pentru asigurarea garanțiilor social-economice, politice și juridice ale suveranității repu-
blicii Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova stabilește: 

plenitudinea puterii Republicii Sovietice Socialiste Moldova în rezolvarea tuturor problemelor 
vieții de stat și obștești; 

supremația Constituției și a legilor R.S.S. Moldova pe întreg teritoriul ei. Legile și alte acte 
normative unionale acționează în Moldova numai după ratificarea (confirmarea) lor de către 
Sovietul Suprem al Republicii, iar cele în vigoare ce contravin suveranității Moldovei se suspendă. 
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6. Republica Sovietică Socialistă Moldova recunoaște drepturile suverane ale tuturor statelor. 
Ca stat suveran R.S.S. Moldova are dreptul să intre în uniuni de state, delegându-le benevol unele 
împuterniciri, să retragă aceste împuterniciri, sau să iasă din aceste uniuni în modul stabilit de 
tratatul respectiv. 

7. Republica Sovietică Socialistă Moldova participă la exercitarea împuternicirilor pe care 
le-a transmis comunității statelor suverane, păstrîndu-și plenipotența reprezentativă în alte state 
suverane. 

Divergențele dintre R.S.S. Moldova și comunitatea statelor suverane se aplanează în modul 
stabilit de Tratatul respectiv. 

8. În Republica Sovietică Socialistă Moldova se instituie cetățenia republicană. Tuturor cetă-
țenilor republicii, cetățenilor străini și persoanelor fără cetățenie care locuiesc pe teritoriul  
R.S.S. Moldova se garantează drepturile și libertățile prevăzute de Constituție și de alte acte legis-
lative ale R.S.S. Moldova, de principiile și normele dreptului internațional unanim recunoscute și 
ei se supun legilor republicii. 

Cetățenii Moldovei care se află în afara Republicii sînt ocrotiți de R.S.S. Moldova. 
9. Republica Sovietică Socialistă Moldova garantează tuturor cetățenilor, partidelor politice, 

organizațiilor obștești, mișcărilor de masă și organizațiilor religioase, ce activează în conformitate 
cu prevederile Constituției R.S.S. Moldova, posibilități juridice egale de a participa la exercitarea 
funcțiilor de stat și obștești. 

10. Separarea puterii legislative, executive și celei judiciare constituie principiul de bază al 
funcționării R.S.S. Moldova ca stat democratic bazat pe drept. 

11. Republica Sovietică Socialistă Moldova respectă Statutul Organizației Națiunilor Unite și 
își exprimă adeziunea față de principiile și normele dreptului internațional unanim recunoscute 
și voința de a conviețui în pace și bună-înțelegere cu toate țările și popoarele, de a nu admite con-
fruntări în relațiile internaționale, interstatale și interetnice, apărînd, totodată, interesele poporu-
lui R.S.S. Moldova. 

12. Republica Sovietică Socialistă Moldova, ca subiect egal al relațiilor și contractelor interna-
ționale, se declară zonă demilitarizată, contribuie activ la întărirea păcii și securității mondiale, 
participă direct la procesul european pentru colaborare și securitate, în structurile europene. 

13. Prezenta Declarație servește drept bază pentru elaborarea noii Constituții a R.S.S. Moldova, 
perfecționarea legislației republicane și ca poziție a R.S.S. Moldova pentru pregătirea și încheierea 
Tratatului unional în cadrul comunității statelor suverane.

SOVIETUL SUPREM 
AL REPUBLICII SOVIETICE SOCIALISTE MOLDOVA 
Chișinău, 23 iunie 1990. 
Nr. 148-XII.
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PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET  

cu privire la puterea de stat nr. 201-XII din 27.07.90 (în vigoare 30.08.1990)

Veştile nr.8/209, 1990

În conformitate cu Constituția R.S.S. Moldova și cu Declarația de suveranitate Sovietul Suprem 
al R.S.S. Moldova declară: întreaga putere în republică aparține poporului. Poporul își realizează 
puterea de stat în mod nemijlocit și prin organele reprezentative.

În republică este asigurată supremația Constituției și a legilor R.S.S. Moldova, este înfăptuită 
neabătut separația puterii de stat în legislativă și judiciară.

Organul suprem al puterii legislative și unicul exponent al voinței întregului popor este Sovi-
etul Suprem al R.S.S. Moldova.

Sovietele locale dețin deplina putere de stat pe teritoriul subordonat lor și își exercită împuter-
nicirile în limitele competenței acordate de legile R.S.S. Moldova.

Organele executive și dispozitive sînt răspunzătoare în fața organelor puterii de stat, sânt 
subordonate acestora și execută actele lor legislative.

Puterea judiciară este subordonată numai legii. Cetățenii sînt egali în fața legii și a judecății. 
Amestecul în înfăptuirea justiției este inadmisibil.

Supravegherea aplicării stricte și uniforme a legilor o exercită Procurorul R.S.S. Moldova care 
este răspunzător în fața Sovietului Suprem al Republicii și i se subordonează.

Organele puterii de stat asigură drepturile, libertățile egale ale cetățenilor și interesele între-
prinderilor, organizațiilor și instituțiilor.

Puterea de stat garantează tuturor partidelor politice, organizațiilor și mișcărilor social-poli-
tice, cetățenilor care activează în conformitate cu Constituția R.S.S. Moldova posibilități și drep-
turi egale pentru desfășurarea activității lor.

Nici un partid politic, nici o organizație sau mișcare social-politică, nici un grup de persoane, 
nici o persoană aparte nu au dreptul să formeze organe alternative ale puterii de stat, să decidă 
în numele poporului, să se amestece în activitatea organelor puterii de stat, a întreprinderilor, 
instituțiilor și organizațiilor.

În R.S.S. Moldova nu se admite:
- cumularea funcțiilor de conducere în organele puterii din stat și administrației de stat cu orice 

alt post în organizațiile de stat și cooperatiste, în partidele politice și în organizațiile și mișcările 
social-politice;

- sistemul conducerii de partid și conducerii politice de altă natură în organele de stat și de 
ocrotire a normelor de drept, în organele securității statului, în formațiunile militare și militari-
zate, la întreprinderi, instituții și organizații;

- apartenența judecătoriilor și altor lucrători ai organelor de stat pentru ocrotirea normelor de 
drept la partidele politice și la mișcările social-politice.

Prezentul Decret constituie o premisă pentru a pregăti și a adopta Legea R.S.S. Moldova „Cu 
privire la puterea de stat”.

Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova    Chișinău, 27 iulie 1990.
         Nr. 201-XII.



16

CONSTITUȚIA  REPUBLICII  MOLDOVA    

HOTĂRÎREA
PREZIDIULUI SOVIETULUI SUPREM AL R.S.S.MOLDOVA

despre formarea grupei de lucru pentru pregătirea  
proiectului noii Constituții (Legea Fundamentală)  

a Republicii Sovietice Socialiste Moldova

În conformitate cu hotărîrea Comisiei pentru elaborarea proiectului noii Constituții (Legea 
Fundamentală) a Republicii Sovietice Socialiste Moldova din 20 martie 1991, Prezidiul Sovietului 
Suprem al R.S.S. Moldova hotărăște:

1. Se formează grupa de lucru pentru pregătirea proiectului noii Constituții (Legea Fundamen-
tală) a Republicii Sovietice Socialiste Moldova în următoarea componență:

Conducătorul grupei:
PANȚÎRU TUDOR - deputat al poporului din R.S.S. Moldova, președinte al Comisiei 

pentru problemele de drept a Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova.

Membrii grupei:
ARSENI ALEXANDRU - deputat al poporului din R.S.S. Moldova, președinte al Comi-

siei pentru problemele de drepturile omului și relațiile naționale a 
Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova

COTOROBAI MIHAI - deputat al poporului din R.S.S. Moldova, președinte al Comisiei 
pentru autoadministrarea locală și economia locală a Sovietului 
Suprem a R.S.S. Moldova

OSMOCHESCU NICOLAE - prim-adjunct al Ministrului relațiilor externe al R.S.S. Moldova
PETRACHI MIHAI - șeful Secției pentru problemele legislației și ordinii de drept a 

Secretarului Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova
NEGRU BORIS - adjunct al șefului Secției pentru problemele legislației și ordini de 

drept a Secretarului Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova

2. Grupa de lucru va prezenta Comisiei pentru elaborarea proiectului noii Constituții (Legea 
Fundamentală) a Republicii Sovietice Socialiste Moldova proiectul menționat pînă la 20 aprilie 
a.c.

PREȘEDINTELE
Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova     Alexandru MOȘANU
Or. Chișinău, 26 martie 1991,
Nr.541-XII



17

25 de ani



18

CONSTITUȚIA  REPUBLICII  MOLDOVA    



19

25 de ani



20

CONSTITUȚIA  REPUBLICII  MOLDOVA    



21

25 de ani

LEGE 
privind Declarația de independență a Republicii Moldova

nr. 691-XII din 27.08.1991

Monitor nr.11-12/103,118 din 1991

Parlamentul Republicii Moldova DECRETEAZĂ: 
1. Se aprobă Declarația de independență a Republicii Moldova (se anexează). 
2. Prezenta Lege intră în vigoare în momentul adoptării ei. 

PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA     Mircea SNEGUR
Chișinău, 27 august 1991.
Nr. 691-XII. 

DECLARAȚIA 
DE INDEPENDENȚĂ A REPUBLICII MOLDOVA 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA, constituit în urma unor alegeri libere și demo-
cratice, 

AVÎND ÎN VEDERE trecutul milenar al poporului nostru și statalitatea sa neîntreruptă în 
spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale; 

CONSIDERÎND actele de dezmembrare a teritoriului național de la 1775 și 1812 ca fiind în 
contradicție cu dreptul istoric și de neam și cu statutul juridic al Țării Moldovei, acte infirmate de 
întreaga evoluție a istoriei și de voința liber exprimată a populației Basarabiei și Bucovinei; 

SUBLINIIND dăinuirea în timp a moldovenilor în Transnistria – parte componentă a terito-
riului istoric și etnic al poporului nostru; 

LUÎND ACT de faptul că Parlamentele multor state în declarațiile lor consideră înțelegerea 
încheiată la 23 august 1939, între Guvernul U.R.S.S. și Guvernul Germaniei, ca nulă ab initio și 
cer lichidarea consecințelor politico-juridice ale acesteia, fapt relevat și de Conferința internați-
onală „Pactul Molotov-Ribbentrop și consecințele sale pentru Basarabia” prin Declarația de la 
Chișinău, adoptată la 28 iunie 1991; 

SUBLINIIND că fără consultarea populației din Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța, 
ocupate prin forță la 28 iunie 1940, precum și a celei din R.A.S.S. Moldovenească (Transnistria), 
formată la 12 octombrie 1924, Sovietul Suprem al U.R.S.S., încălcînd chiar prerogativele sale con-
stituționale, a adoptat la 2 august 1940 „Legea U.R.S.S. cu privire la formarea R.S.S. Moldovenești 
unionale”, iar Prezidiul său a emis la 4 noiembrie 1940 „Decretul cu privire la stabilirea graniței 
între R.S.S. Ucraineană și R.S.S. Moldovenească”, acte normative prin care s-a încercat, în absența 
oricărui temei juridic real, justificarea dezmembrării acestor teritorii și apartenența noii republici 
la U.R.S.S.; 
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REAMINTIND că în ultimii ani mișcarea democratică de eliberare națională a populației din 
Republica Moldova și-a reafirmat aspirațiile de libertate, independență și unitate națională, expri-
mate prin documentele finale ale Marilor Adunări Naționale de la Chișinău din 27 august 1989, 
16 decembrie 1990 și 27 august 1991, prin legile și hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova 
privind decretarea limbii române ca limbă de stat și reintroducerea alfabetului latin, din 31 august 
1989, drapelul de stat, din 27 aprilie 1990, stema de stat, din 3 noiembrie 1990, și schimbarea 
denumirii oficiale a statului, din 23 mai 1991; 

PORNIND de la Declarația suveranității Republicii Moldova, adoptată de Parlament la 23 iunie 
1990, și de la faptul că populația Republicii Moldova, exercitând dreptul său suveran, nu a parti-
cipat la 17 martie 1991, în ciuda presiunilor exercitate de organele de stat ale U.R.S.S., la referen-
dumul asupra menținerii U.R.S.S.; 

ȚINÎND SEAMA de procesele ireversibile ce au loc în Europa și în lume de democratizare, 
de afirmare a libertății, independenței și unității naționale, de edificare a statelor de drept și de 
trecere la economia de piață; 

REAFIRMÎND egalitatea în drepturi a popoarelor și dreptul acestora la autodeterminare, 
conform Cartei O.N.U., Actului final de la Helsinki și normelor de drept internațional; 

APRECIIND, din aceste considerente, că a sosit ceasul cel mare al săvîrșirii unui act de justiție, 
în concordanță cu istoria poporului nostru, cu normele de morală și de drept internațional, 
PROCLAMĂ 

solemn, în virtutea dreptului popoarelor la autodeterminare, în numele întregii populații a 
Republicii Moldova și în fața întregii lumi: 

REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ȘI DEMOCRA-
TIC, LIBER SĂ-ȘI HOTĂRASCĂ PREZENTUL ȘI VIITORUL, FĂRĂ NICI UN AMESTEC 
DIN AFARĂ, ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ȘI NĂZUINȚELE SFINTE ALE 
POPORULUI ÎN SPAȚIUL ISTORIC ȘI ETNIC AL DEVENIRII SALE NAȚIONALE. 

În calitatea sa de STAT SUVERAN ȘI INDEPENDENT, REPUBLICA MOLDOVA: 
SOLICITĂ tuturor statelor și guvernelor lumii recunoașterea independenței sale, astfel cum a 

fost proclamată de Parlamentul liber ales al Republicii, și își exprimă dorința de a stabili relații poli-
tice, economice, culturale și în alte domenii de interes comun cu țările europene, cu toate statele 
lumii, fiind gata să procedeze la stabilirea de relații diplomatice cu acestea, potrivit normelor de 
drept internațional și practicii existente în lume în această materie; 

ADRESEAZĂ Organizației Națiunilor Unite cererea de a fi admisă ca membru cu drepturi 
depline în organizația mondială și în agențiile sale specializate; 

DECLARĂ că este gata să adere la Actul final de la Helsinki și la Carta de la Paris pentru o 
nouă Europă, solicitând, totodată, să fie admisă cu drepturi egale la Conferința pentru Securitate 
și Cooperare în Europa și la mecanismele sale; 

CERE Guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste să înceapă negocieri cu Guvernul 
Republicii Moldova privind încetarea stării ilegale de ocupație a acesteia și să retragă trupele 
sovietice de pe teritoriul național al Republicii Moldova; 

HOTĂRĂȘTE ca pe întregul său teritoriu să se aplice numai Constituția, legile și celelalte acte 
normative adoptate de organele legal constituite ale Republicii Moldova; 

GARANTEAZĂ exercitarea drepturilor sociale, economice, culturale și a libertăților politice 
ale tuturor cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv ale persoanelor aparținând grupurilor națio-
nale, etnice, lingvistice și religioase, în conformitate cu prevederile Actului final de la Helsinki și 
ale documentelor adoptate ulterior, ale Cartei de la Paris pentru o nouă Europă. 

Așa să ne ajute Dumnezeu! 
Adoptată la Chișinău, de Parlamentul Republicii Moldova, la 27 august 1991.
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NOTĂ INFORMATIVĂ
cu privire la activitatea Comisiei 

pentru elaborarea proiectului Constituției Republicii Moldova

Victor PUȘCAȘ,
coordonator al Comisiei pentru elaborarea 
proiectului Constituției Republicii Moldova,

vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova
în perioada anilor 1990-1994

Republica Moldova, care ieșise dintr-o guvernare dictatorială, trebuia să construiască o nouă 
societate modernă, în care democrația și drepturile omului să ocupe un loc central. Scopul pe 
care și l-a propus impunea necesitatea de a rezolva o serie de probleme majore, una dintre care 
era elaborarea unui act juridic care să corespundă noilor realități. Trebuia întreprins de urgență 
primul pas în această direcție, care consta în crearea unei baze pentru celelalte mecanisme și acte 
ce constituie piramida statului democratic și de drept. Fundamentul noului stat urma să devină 
Legea sa Supremă – Constituția Republicii Moldova.

Pentru a elabora și a adopta un act juridic precum este Constituția sunt necesare multiple 
eforturi, este nevoie de o muncă asiduă și de timp. În acest sens nu a făcut excepție nici Republica 
Moldova, care urma să-și elaboreze propria Constituție.

La 19 iunie 1990, printr-o Hotărâre a Parlamentului, a fost creată Comisia pentru elaborarea 
proiectului Constituției Republicii Moldova, condusă de dl Mircea Snegur. La acel moment deți-
neam funcția de vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova și am fost desemnat în 
calitate de coordonator al acestei Comisii, care urma să fie antrenată într-o activitate extrem de 
anevoioasă și migăloasă.

Spre sfârșitul anului 1990, în Comisia pentru elaborarea proiectului Constituției au fost pre-
zentate două variante conceptuale: una elaborată de grupul de lucru format de Parlament, condus 
de dl Boris Negru, șeful Secției pentru problemele legislației și ordinii de drept în cadrul Apara-
tului Parlamentului, și alta de grupul de lucru de la Academia de Științe, condus de dl Ilie Rotaru.

Comisia a analizat minuțios materialele prezentate și a decis să dea prioritate variantei concep-
tuale propuse de grupul de lucru al Parlamentului, luând-o ca document de bază. Din acest grup 
de lucru făceau parte: Mihai Petrache, Raisa Grecu, Ion Plămădeală, colaboratori ai Direcției juri-
dice a Aparatului Parlamentului, precum și deputații Alexandru Arseni, Gheorghe Amihalachi-
oaie, Mihai Cotorobai, Tudor Panțîru, Tudor Negru. În calitate de coordonator al Comisiei, am 
propus să fie numit conducător al grupului de lucru pentru elaborarea proiectului Constituției dl 
Boris Negru, doctor în drept, conferențiar universitar.

La grupul de lucru au mai aderat profesorii Universității de Stat din Moldova Nicolae Osmo-
chescu, Andrei Smochină, Victor Volcinschi și profesorii Universității Libere Internaționale din 
Moldova Gheorghe Cușco și Vladimir Mocreac.
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Grupul de lucru nominalizat, a cărui activitate era coordonată de subsemnatul și condusă de 
dl Boris Negru, a studiat minuțios constituțiile din aproximativ 60 de state moderne, a întocmit o 
schemă generală, care conținea problemele-cheie ale constituționalismului contemporan: forma 
și regimul de guvernământ, structura și modul de organizare a statului, drepturile și libertățile 
omului, problema cetățeniei, baza economică, politică și socială a statului etc., precum și prin-
cipiile care le guvernează. La baza Constituției Republicii Moldova au stat Declarația franceză a 
Drepturilor Omului din 1789, Declarația de Independență a SUA din 1786, Declarația Universală 
a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948, Convenția Europeană cu privire la apărarea drep-
turilor omului și a libertăților fundamentale din 4 noiembrie 1950, Pactul internațional cu privire 
la drepturile civile și politice, Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și 
culturale, ambele acte adoptate la 16 decembrie 1966. De asemenea, în Constituție și-au găsit 
reflectare documentele fundamentale, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova, cum ar fi: 
Declarația cu privire la Suveranitate din 23 iunie 1990, Decretul cu privire la puterea de stat din  
27 iulie 1991, Declarația cu privire la Independența Republicii Moldova din 27 august 1991, 
precum și multe legi de importanță constituțională, adoptate de Parlament: Legea cu privire la 
cetățenie din 1991, Legea cu privire la proprietate din 22 ianuarie 1991, Legea cu privire la partide 
și alte organizații social-politice din 17 septembrie 1991, Legea cu privire la frontiera de stat din 
17 mai 1994 etc. Concomitent, au fost studiate și alte acte normative regionale, comunitare și 
internaționale, fiind preluate unele prevederi. În baza materialelor normative, științifice, infor-
maționale, grupul de lucru a identificat principiile unanim recunoscute, menite să consolideze 
statul Republica Moldova și să impulsioneze mersul său pe calea democrației și prosperității. 
Dintre acestea enumerăm:

1. Sistemul de stat, stabilit în conformitate cu normele Constituției, nu trebuie să aibă caracte-
ristici ideologice.

2. Exponentul suveranității și unica sursă a puterii de stat este poporul, care o exercită atât în 
mod direct, cât și prin organele sale reprezentative.

3. O condiție și o garanție a democrației constituționale o constituie pluralismul politic și 
ideologic, incompatibil cu dictatura și totalitarismul. Nici o ideologie nu poate fi ridicată la 
rangul de ideologie oficială a statului.

4. Un stat democratic și de drept poate fi constituit pe principiul separării puterii de stat în 
legislativă, executivă, judecătorească.

5. La baza vieții economice a statului stă principiul egalității tuturor formelor și tipurilor de 
proprietate.

6. Esența democratică a statului decurge direct din misiunea sa umană, din principiul garan-
tării drepturilor și libertăților personalității. Ca urmare, statul nu trebuie să fie considerat 
donator, ci ocrotitor al drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Pe parcursul activității sale, grupul de lucru a prezentat Comisiei pentru elaborarea proiectului 
Constituției Republicii Moldova informații ample și a ținut cont de toate obiecțiile membrilor 
Comisiei.

În februarie 1993 proiectul Constituției Republicii Moldova a fost definitivat și prezentat 
Parlamentului. La 12 martie 1993, după îndelungi dezbateri controversate și discuții aprinse, 
Parlamentul a refuzat să adopte Constituția în prima lectură. Refuzul nu a surprins pe nimeni, 
deoarece prea diferite erau forțele în Parlament. Așadar, factorii de bază ai acestui eșec au fost: 
divizarea Parlamentului în fracțiuni diametral opuse, lipsa de compatibilitate a viziunilor și 
disensiunile între deputați apărute în cadrul ședințelor în plen. Textul proiectului Constituției 
a fost aprobat doar ca variantă de bază, care urma să fie publicată în presă și propusă societății 
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pentru dezbatere. Concomitent, Parlamentul a întreprins o serie de măsuri pentru asigurarea 
activității Comisiei și organizarea dezbaterilor publice asupra proiectului Constituției.

Personal, în calitate de coordonator al Comisiei și vicepreședinte al Parlamentului Republicii 
Moldova, urma să solicit opinia organismelor internaționale și, împreună cu dl Boris Negru, 
să organizez o serie de seminare, conferințe, „mese rotunde”, în vederea efectuării unei analize 
minuțioase a proiectului și formulării de propuneri și sugestii. Voi menționa că în scurt timp după 
publicarea proiectului Constituției în Comisie au fost prezentate mai mult de 3000 de propuneri 
și sugestii.

Deși obiectivele propuse au fost atinse, totuși, Constituția nu a fost adoptată, deoarece a avut 
loc dizolvarea Parlamentului, al cărui mandat expira abia în februarie 1995.

La 24 februarie 1994, anticipat, a fost ales un nou Parlament, compus din 104 deputați. La  
1 aprilie 1994, Parlamentul a creat o nouă Comisie, care a lucrat asupra textului proiectului 
Constituției, unele din intervențiile Comisiei, în opinia mea, fiind discutabile. Proiectul Consti-
tuției a fost definitivat de grupul de lucru în următoarea componență: Boris Negru (conducător), 
Mihai Petrache, Raisa Grecu, Ion Plămădeală, Ilie Teacă, Alexandru Arseni, Mihai Cotorobai, 
Nicolae Osmochescu, Andrei Smochină, Tudor Panțîru, Gheorghe Cușco. Un ajutor constant 
a acordat, de asemenea, vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Nicolae Andronic. 
Din cauza coraportului inegal de forțe în cadrul Comisiei pentru definitivarea proiectului Consti-
tuției, proiectul în varianta propusă de grupul de lucru nu a fost aprobat.

Proiectul Constituției a fost discutat pe larg de întregul popor și analizat detaliat în cadrul 
Conferinței științifice internaționale, care a avut loc la Chișinău în mai 1993. Proiectul a fost avi-
zat pozitiv de multe organisme internaționale, inclusiv Consiliul Europei, Comisia de la Veneția 
pentru democrație prin drept, Universitatea din Sorbona și altele. În termeni pozitivi s-au pro-
nunțat membrii Comisiei pentru elaborarea Constituției României în frunte cu profesorul uni-
versitar Antonie Iorgovan, profesorii universitari din Federația Rusă Serghei Alekseev și Mihail 
Marcenko. Organismele internaționale și autorii nominalizați au apreciat proiectul Constituției 
Republicii Moldova ca fiind cel mai bun proiect de constituție în acea perioadă.

La 29 iulie 1994, în urma unor dezbateri aprinse și de lungă durată, Parlamentul Republicii 
Moldova a adoptat Constituția – Legea Supremă a statului nostru.
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HOTĂRÎREA 
PREZIDIULUI  PARLAMENTULUI  REPUBLICII  MOLDOVA

privind acțiunile de organizare și desfășurare a discutării 
proiectului de Constituție de către popor

În scopul realizării articolului 4 al Hotărîrii Parlamentului din 12 martie 1993 privind proiec-
tul Constituției Republicii Moldova și ținînd cont de propunerile Comisiei pentru redactarea și 
definitivitatea proiectului Constituție, Prezidiul Parlamentului Republicii Moldova hotărăște:

Art. 1. – Se aprobă:
Programul de acțiuni privind organizarea și desfășurarea discutării proiectului de Constituție 

a Republicii Moldova de către popor (anexa nr.1):
Componența personal a grupului de lucru al Secretariatului Parlamentului pentru evidența, siste-

matizarea și sintetizarea propunerilor și obiecțiilor asupra proiectului de Constituție, depuse la Comi-
sia pentru redactarea și definitivarea proiectului de Constituție pe parcursul discutării lui (anexa nr.2).

Art. 2. – Se formează un fond special de remunerare și stimulare material a experților membri 
ai Comisiei pentru redactarea și definitivarea proiectului de Constituție și a membrilor grupului 
de lucru al Secretariatului Parlamentului în sumă de 720 mii ruble,

Art. 3. – Se recomandă Academiei de Științe, Universității de Stat, Academia de Studii Econo-
mice să efectueze expertiza științifică a proiectului de Constituție și să prezinte pînă la 10 mai a.c. 
avizele Comisiei pentru redactarea și definitivarea proiectului de Constituție.

Comisia numită va solicita organizației „Inițiativa Legală pentru Europa Centrală și Răsări-
teană” rezultatele expertizei proiectului de Constituție, oferit în octombrie 1992, și va întreprinde 
acțiuni în vederea efectuării unei astfel de expertize în altele organizații internaționale de profil. 

Art. 4. – Organele de autoadministrare locală;
- vor crea condiții pentru participarea benevolă a cetățenilor la discutarea proiectului de 

Constituție în cadru adunărilor locuitorilor de la sate (comune) și la locul de trai;
- vor forma grupuri de lucru de 1-3 persoane în vederea evidenței și sistematizării propunerilor 

și obiecțiilor cetățenilor pentru a fi prezentate în condițiile articolului 6.
Art. 5. – Ministerele, departamentele de stat, administrația întreprinderilor, instituțiilor și 

organizațiilor, indiferent de subordonarea și de forma de organizare a muncii, vor lua măsuri 
pentru a exclude orice interdicție privind participarea lucrătorilor la discutarea proiectului de 
Constituție și pentru a nu admite politizarea relațiilor din colectivele de muncă.

Art. 6. – Primăria orașelor și municipiilor, comitetele executive raționale și orășenești vor 
prezenta Comisiei pentru redactarea și definitivarea proiectului de Constituție propunerile și 
obiecțiile, sistematizate și trecute în formulare special, la data de 1 aprilie, 20 aprilie, 10 mai,  
20 mai, a.c. pe adresa: Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 105, etajul 4, biroul 409.

Art. 7. – Mijloacele centrale de informare în masa:
- vor iniția rubrici și emisiuni speciale, dedicate discutării proiectului de Constituție de către 

popor, avînd în vedere crearea unor condiții egale pentru accesul tuturor partidelor și orga-
nizațiilor social-politice la mijloacele de informare în masa pe parcursul discutării proiec-
tului, conform programului special.
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- Vor prezenta propunerile și obiectele asupra proiectului, parvenite la adresa lor, în condi-
țiile articolului 6.

Art.8. – prezenta hotărâre întră în vigoare la data publicării.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI     Petru LUCINSCHI
Chișinău, 15 martie 1993
Nr.1334-Xll

Anexa nr.1 
Hotărîrea Prezidiului Parlamentului nr.1334 XII din 15 martie 1993

PROGRAM
De acțiuni privind organizarea și desfășurarea discutării de către popor a proiectului Consti-

tuției Republicii Moldova

Nr. 
Crt.

Acțiuni programate 15 martie – 25 mai 1993 Termenul  
de executare

Responsabilii

1. Pregătirea textului proiectului de Constituție pentru 
publicare (redactare, traducere)

15-17 martie M. Petrache
B. Negru
R. Brăduțanu

2. Publicarea proiectului de Constituție și a Hotărîrii Pre-
zidiului Parlamentului din 15.03.1993 privind măsurile 
de organizare și desfășurare a discutării proiectului de 
Constituție de către popor

20 martie Gh. Ghimpu
M. Petrache
V. Corșac
T. Romanciuc

3. Pregătirea Comentariului la proiectului de Constituție 16-26 martie B. Negru
N. Osmochescu
M. Petrache

4. Formarea unui grup de LUCRU al Secretariatului Parla-
mentului pentru evidența, sistematizarea și sintetizarea 
propunerilor și obiecțiilor asupra proiectului de Con-
stituție (în componența a 13 persoane; șeful grupului,  
3 consultanți, 4 specialiști pentru evidență, sistematiza-
rea și sintetizarea propunerilor și obiecțiilor, 2 redactori, 
1 traducător și 2 dactilografe)

15-16 martie P. Lucinschi
Gh. Ghimpu
P. Petrache

5. Stabilirea birourilor pentru grupul de lucru al Secretari-
atului Parlamentului și utilizarea lor cu inventarul nece-
sar; biroul 411- pentru consultanți, biroul 409 – pen-
tru specialiști (prelucrarea propunerilor și obiecțiilor), 
biroul 410 „b” – pentru redactori și traducători, biroul 
408 „b” – și anticamera – pentru dactilografe

19 martie Gh. Ghimpu
Șt. Scutelnic
M. Petrache

6. Formarea unor grupe de lucru pentru coordonarea și 
desfășurarea discutării de Constituție în raioanele din 
stînga Nistrului (anexa nr. 1) și în localitățile din sudul 
Republicii populate majoritar de găgăuzi( anexa nr. 2)

15-22 martie P. Lucinschi
V. Pușcaș
A. Arseni
M. Cotorobai
Guvernul

7. Instalarea lădiței cu inscripția „Pentru propuneri și 
obiecții la proiectul de Constituție” la etajul 1 în sediul 
Secretariatului Parlamentului (Bd. Ștefan cel Mare, 105, 
lângă postul de poliție)

18 martie S. Scutelnic
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8. Elaborarea unor modele de formulare pentru evidența 
și sistematizarea propunerilor și a obiecțiilor la proiectul 
de Constituție, depuse de locuitori din orașe și raioane, 
organelor de administrație locală, redacțiilor de ziare și 
reviste, Radio-televiziunii Naționale

16-17 martie M. Petrache
B. Negru
V. Coșarc

9, Elaborarea unor modele de formulare pentru evidența, 
sistematizarea și sintetizarea propunerilor și a obiectelor 
la proiectul de Constituție parvenite în grupul de lucru 
al Secretariatului Parlamentului

16-18 martie M. Petrache
V. Negru

10. Seminare zonale cu participarea președinților de comu-
nicare executive raionale și orășenești, primăriilor orașe-
lor și satelor privind problemele organizării și desfășură-
rii discutării de către popor a proiectului de Constituție 
pe teren

26 martie P. Lucinschi
V. Pușcaș
N. Andronati
N. Oleinic

11. Organizarea și desfășurarea discutării proiectului de 
Constituție în paginile ziarelor, revistelor, la radio și tele-
viziune cu participarea conducerii parlamentului, depu-
taților poporului, savanților, specialiștilor, reprezentaților 
partidelor, organizațiilor social-politice și a cetățenilor, 
sub genericul „O Constituție democratică pentru un stat 
democratic” (Program autonomy special)

20 martie -
18 mai

P. Lucinschi
V. Pușcaș
Gh. Amihalachioaie
V. Vatemanu
A. Usatîi
N. Misail
Redactorii altor ziare 
și reviste centrale

12. Asigurarea evidenței, sistematizării și sintetizării propu-
nerilor și obiecțiilor la proiectul de Constituție depusă 
de populația Republicii

6 aprilie 
22 aprilie 
12 mai 
24 mai

Gh. Amihalachioaie
M. Petrache
B. Negru

13. Redactarea și definitivarea proiectului de Constituție 
ținîndu-se cont de rezultatele discutării lui de către popor

24-26 mai P. Lucinschi
Gh. Amihalachioaie
M. Petrache
B. Negru
R. Brăduțanu

Anexa nr. 2  
la Hotărîrea Prezidiului Parlamentului din 15 martie 1993, 1333 XII

COMPONENȚA
Personal a grupului de lucru al Secretariatului Parlamentului pentru evidență, sistematizarea și 

sintetizarea propunerilor și obiecțiilor la proiectul de Constituție
Șef al grupului: Mihai Petrache
Consultanți: Boris Negru, Niculae Osmochescu, Andrei Smochină 
(Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 105, etajul 4 biroul 411, tel. 23-37-30; 23-37-34).

Specialiștii pentru evidență, sistematizarea și sintetizarea propunerilor și obiecțiilor: Ion Creangă, 
Alexandru Cobzaru, Grigorie Pisica, Victor Popa 

(Chișinău Bd. Ștefan cel Mare 105, etajul 4 biroul 409, tel. 23-32-86: 23-76-64).

Redactorii: Ana Crețu, Maria Caramilea
Traducător: Claudia Șerbacov
Dactilografă: Valentina Coadă
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STENOGRAMA ȘEDINȚEI PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA1

(examinarea și adoptarea Constituției Republicii Moldova)
I parte

Ședința sesiunii I a Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XIII-a  
din 7 iulie 1994, pelicula 01( 15.00-15.25) (Galina Vitu) 

A prezidat ședința, Dl. Petru Lucinschi.
Domnul Lucinschi: sânt înregistrați 85 de deputați, putem să începem a lucra.
Vă rog, ocupați locurile.
Ieri, nu s-a votat Legea privind procedura adoptării Constituției Republicii Moldova. Deși noi 

am ajuns la un consens, au fost expuse părerile, dar formula definitivă astăzi o aveți dvs. înmânată.
Sânt întrebări pe marginea acestui proiect de lege? Putem să abordăm acest proiect de lege? 

Putem să adoptăm procedura aceasta? 
(voci nedeslușite în sală) 
Poftim…
Vocea din sală: Eu am o întrebare. Ce s-a întâmplat cu colegii noștri din partea Frontului 

popular? Poate știe cineva din partea conducerii Republicii sau Parlamentului.
Dl. Lucinschi: Nu avem idee până ce a fi, nu știu. Știe cineva? Poate duc discuții încă? Cineva, 

poftim, din secretariat precizați.
(rumoare în sală)
Acuși vom preciza. 
Domnul Trombițchii, poftim nr.1 
Noi am consultat problema aceasta încă o dată cu toți care au practică, au studiat constituțiile 

și adoptarea lor în diferite țări ale lumii și practica e următoarea: Cinzeci plus unu din cei aleși, 
deputații aleși și două treimi în ansamblu, și întregime. Aceasta e practica, dar e clar că trebuie să 
tindem ca fiecare articol, cu două treimi, prin consens să fie adoptate toate articolele. Dar dacă 
se investește… pe unele poate nu-s posibilitățile acestea, noi putem să punem în dependență, de 
exemplu, un articol fără de care nu se poate să fie votată întreaga Constituție numai de aceea că ea 
trebuie să fie votată cu două treimi, acest articol.

Eu… deci, pot să pun la vot acest proiect? 
(vocea din sală „da!”)
Pun la vot. Cine e pentru a adopta acest proiect de lege, vă rog să votați. Numărătorii, vă rog…
(voci nedeslușite din sală)
Ceea ce a fost ieri, iar e rău.
Numărătorii: sectorul 3-10. 37,0
Dl. Moțpan: Începutul e minunat.
Dl. Lucinschi: Așa, eu n-am anunțat încă. Nu știu, nu-i clar ceva sau … ce nu este clar, poftim, 

Dl. Dolganiuc, sau cine, Dl. Moșanu? Dl. Moșanu. Nr. 4. 

1 Sursa: Președinția Republicii Moldova
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Dl. Dolganiuc: Vă mulțumesc.
Dl. Moșanu: Moșanu, Blocul Țăranilor și Intelectualilor. Ieri, în numele fracțiunii Blocului 

Țăranilor și Intelectualilor am făcut un amendament, am propus un amendament. S-a creat o 
comisie care dimineața a fost convocată la ora 8.00 și a fost notat ceea ce ieri am spus la acest 
microfon, s-a acceptat formula pe care am propus-o. Acuma, văd că în acest proiect în alineatul 
2 al articolului 8 este altfel formulat. Este vorba de un proces-verbal, și-i vorba de părerea acelui 
deputat, care vrea ca părerea lui să fie reflectată aparte într-un proces-verbal al votării.

Noi am propus altceva, că opțiunea votantului confirmată prin semnătură se fixează într-o listă 
specială în care deputatul își poate exprima anumite rezerve. Eu văd deosebire, aici între ceia ce 
am convenit noi azi dimineața și ceea ce este fixat în acest proiect care ni se propune acuma spre 
a fi votat. 

Dl. Lucinschi: Bine. Da, eu vă dau răspuns la întrebarea aceasta. Într-adevăr, ieri a fost propu-
nerea. Deci, noi am lucrat asupra acestei propuneri, ieri am luat modalitățile care sunt deja apli-
cate la adoptarea constituțiilor. Modalitățile sunt următoarele: trebuie să creăm condiții pentru 
că fiecare deputat să-și exprime părerea sa pe toate articolele și pe orice prevederi din Constituție.

De aceea, totuși o să reflectăm și propunerea dumneavoastră. S-a găsit soluția aceasta. Ceea ce 
se expune, se pune la vot articolul, se ridică un deputat și spune: „nu, eu pe articolul acesta am 
amendamentele respective”. Se pune la vot, se votează, dar deputatul insistă ca totuși amenda-
mentul lui să fie înscris în acest proces-verbal, deci în stenogramă și în procesul-verbal al discuției 
Constituției pe articolul cutare, că eu am avut amendamentul cutare, se înscrie, și se merge mai 
departe.

Aceasta e o modalitate de a lua la evidență toate părerile deputaților, ele pot să fie pe diferite 
probleme, și eu cred că e normal. Dar altfel, cum putem să facem noi? Să facem trei documente: o 
Constituție, pe urmă Constituția e semnată de către toți, pe urmă încă un document care vrea să 
zică cu amendamente, aceasta de acuma va fi o născocire nouă.

Dar fracțiunea Dlui Moșanu a propus altă variantă, și a propus varianta că poate să votăm 
Constituția în întregime, dar rezervele vor fi indicate în lista semnăturilor.

Dl. Lucinschi: Dle Certan. Iată punctul acesta și reflectă, că da, fiecare poate să voteze împo-
triva unui articol, ceea ce nu-l împiedică să voteze în întregime pentru Constituție.

Dl. Certan: Dar de ce….
Dl. Lucinschi: Eu înțeleg. Eu am căutat astăzi contextul, a fost adunarea a două fracțiuni – 

n-ați susținut, atunci am căutat o formulă ca să oglindească ceea ce a propus Dl. Moșanu și să 
fie acceptată, deci iată s-a găsit o soluție de consens în cazul acesta. Dacă Dvs. nu aderați la ea, să 
presupunem că ea se votează cu majoritatea, acum a rămas ultimul punct, așa că votăm cu două 
treimi fiecare punct, fiecare articol.

O altă modalitate nu-i. Atunci noi nu putem pune în situație Parlamentul, cînd pe unele arti-
cole o să depindem, de exemplu, depindem de frecvența deputaților, o să depindem de zece-cinci-
sprezece oameni și o să ne stopăm… și iată, atunci se prejudiciază autoritatea Parlamentului, că 
o să ne stopăm la Constituția care este discutată de patru ani de zile, este avizată de toate organis-
mele internaționale, și noi ne stopăm pe un moment de procedură.

De aceea, am căutat o soluție, și în cazul acesta, în cazul acesta o parte susține una – altă parte 
susține altceva. Noi am găsit o modalitate care trebuie să-i aranjeze pe toți – cu două treimi. Și 
tendința de a vota cu două treimi fiecare articol, eu personal am s-o promovez. Dar poate să 
fie cazuri, să nu ne punem noi în dependență, că așa e modalitatea. Poate să fie cazuri când nu 
ajung două treimi, apoi noi din pricina unui articol, vasăzică să ne oprim în adoptarea Consti-
tuției?

Dar cu problema aceasta de a se manifesta, să rămână în istorie părerea unui sau altui deputat, 
e reflectată în punctul acesta. Mai mult nu se votează.



31

25 de ani

Aici este scris așa. 
(vocea din sală „nu-i chiar așa”)
Este, este și scrie așa, numai nu cum spuneți Dvs. Că într-o listă specială, că se scrie în proce-

sul-verbal care ține numai de adoptarea Constituției, nu-i altceva.
Noi lucrăm articol pe articol. Articolul 1 – sunt obiecții? Unul se ridică: „insist că să fie amen-

damentul meu ca rezervă”. E în scris. Continuăm mai departe, că devine un document…
Dl. Moșanu: Vă rog, încă o data…
Dl. Lucinschi: Da, poftim, Dl. Moșanu, nr.4…
Dl. Moșanu: Moșanu, Blocul Țăranilor și Intelectualilor. Noi constatăm cu regret că amenda-

mentul nostru a fost respins, dar este respins, nu este conținutul în ceea ce… În formula care e 
dată aicea, este respins. Și cerem că amendamentul nostru să fie pus la vot.

Dl. Lucinschii: Bine. Dl. Rusu, nr.2.
Dl. Eugen Rusu: Eugen Rusu, Partidul Democrat Agrar.
Dor deputații, practic noi am acceptat toate celelalte puncte sau articole ale acestei legi și am 

prevenit ieri pe parcursul discuției, că amendamentul dlui Moșanu, referitor la rezerve… Și, după 
cum ieri s-a spus, că astăzi dimineața, sau adică suplimentar, se adună Dl. Moșanu, Dl. Rusu și  
Dl. Solonari și nu în comisie, să fondeze propunerile care au parvenit.

De aceea, noi ne-am adunat azi, au survenit aceste propuneri concrete. Iată eu am propu-
nerea cum a sunat ieri a domnului Moșanu și s-a pus în discuție, s-a găsit o modalitate, s-au pus 
în discuție aceste propuneri și la fracțiunea Partidului Democrat Agrar și Blocului Socialist și 
„Unitate – Edinstvo”, și s-a ajuns la propunerea care se conține acum în proiect.

Și a doua chestiune, referitor la votarea articolelor și constituțiilor în ansamblu. Inițial în 
proiect, Dvs. știți, s-a propus că în întregime sau în ansamblu, Constituția să fie votată cu jumă-
tate plus unul din numărul total al deputaților.

Ținând cont că această Constituție va fi, sau este preconizată către adoptare în Parlament și nu 
la referendum, s-a conlucrat suplimentar și într-un adevăr, s-a găsit necesitatea de a vota Consti-
tuția în ansamblu cu votul a două treimi din numărul deputaților Parlamentului. Iată care sunt 
explicațiile la aceste momente.

Dl. Lucinschi: Da, Matei…. nr.4. 
Dl. Matei: Matei, Blocul Țăranilor și Intelectualilor.
Bine înțeles, că ceea ce propuneți Dvs. acum în art.8 nu este propunerea fracțiunii noastre, este 

propunerea fracțiunii Dvs. Care va-ți instruit. Și dl. Rusu, nu conține, pentru că este o deosebire 
între votare prin semnătură cu formula de rezervă și un proces-verbal al votării care nu se știe în 
ce formă și cum va fi întocmit, și de cine.

Este o deosebire mare de esență, și eu cred ca să nu ne facem că nu înțelegem despre ce este 
vorba, este revizionism direct și revizionism pe de-a întoarselea cum spune cineva, care l-am citit 
cu toții în anii de studenție. Așa că, eu cred că formula aceasta nu poate fi acceptată pentru noi.

Dl. Lucinschi: Bine Dl. Olaru…
Dl. Olaru: Îmi cer scuze stimați colegi, toți ne numim democrați, dar după părerea mea nu prea 

seamănă a democrație. Cu cît încercăm mai mult s-o facem, cu atâta apar mai multe probleme.
Dl-e Președinte al sesiunii, eu socot că n-are rost să discutăm noi împrejurul la problema aceasta 

cu procedura de constituție. Constituția este o lege, fie ea fundamentală, este de acuma adoptat 
regulamentul, s-a încercat să voteze. Să vede că nu toți sânt pentru aceea că Republica Moldova să 
fie stat independent, aceasta o știm noi din compania preelectorală. O știm noi și acuma care este, 
și cu cît o s-o întindem mai mult, cu atît bucuria la mulți dintrînșii crește. 

Vă mulțumesc.
Dl. Lucinschi: Bine. Da bine, a doua oară, și gata
Dl. Matei: Există democrați așa în stilul dlui Olaru și democrați în general.
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Dl. Olaru, nu vă supărați, fiindcă nu ar trebui să folosiți formulele acestea…
Dl. Olaru (nu se aude)
Dl. Lucinschi: Nu trebuie, nu trebuie.
Dl. Matei: …dar nu vă facem morală.
Eu îmi cer scuze. …în timp ce Dvs. supuneți votării adevăruri stabilite de știință, mă miră că 

o să votăm curând și Legea gravitației universale, așa? Stai o clipă Dl. Olaru. Noi am propus ca 
Constituția să fie adoptată printr-un consens, avea rost gestiunea aceasta dacă Dvs. sunteți cu 
adevărat democrați. Și n-ar trebui să procedăm la admonestări și mustrări, eu vă rog, pentru că 
Dvs. o faceți cam des.

Dl. Lucinschi: Bine, bine, terminăm cu aceasta.
Domnilor deputați, aceasta este soarta noastră, noi trebuie să găsim limbă comună pentru a 

promova foarte multe lucruri în viața aceasta. Noi nu putem să devenim o forță care ar stopa ceva 
în societate, mai ales dacă este vorba de Constituție.

Dl. Moșanu, Dvs. aveți practica aceasta, știți cum de promovat consensul acesta. Într-adevăr 
nu e respectată propunerea Dvs. care ați făcut-o, dar m-am stăruit și totdeauna, știți, chestia 
aceasta se pedepsește în viață. Eu m-am stăruit astăzi într-o formă oarecare de găsit, că fiecare 
deputat, opinia sa să rămână în procesul acesta de discuție a constituției pe fiecare articol aparte, 
amendamentul concret.

Am făcut-o așa cum am putut, parcă am găsit o limbă comună. Dvs. spuneți că: „nu, numai 
așa”. Dacă numai așa și numai așa, atunci noi nu promovăm mai departe. Am terminat, înseamnă 
că mai lăsăm constituția.

Pentru Parlamentul viitor, care trebuie să vină în timpul cel mai apropiat, fiindcă atunci trebuie 
de adunat adunarea constituantă, aceasta tot e o modalitate, care va adopta Constituția, și noi 
ne-om duce la alegeri noi în toamna anului acesta. Dar alte căi n-avem, deci, aceasta e modali-
tatea. Dvs. spuneți că: „nu-i modalitatea aceasta în lume”, nu-i modalitatea aceasta, aicea se poate 
de făcut o excepție. Eu vă rog, fiindcă noi avem cinci zile pentru amendamente, comisia va lucra, 
va găsi soluțiile respective care să-i îndestuleze pe toți.

Dvs. vă rog să cedați în chestia aceasta, fiind că într-o oarecare măsură, într-o formă sau alta e 
redată aceasta și să lucrăm mai departe. Acolo noi avem unele discuții la articole încă, avem unde 
ne stopa, și să nu pierdem noi la procedură majoritatea timpului și energiei.

Dl. Deleu nr.4… 
Dl. Deleu: În primul rând am o rugăminte. Domnu Președinte, să nu se procedeze aici din 

partea unor conducători și a fracțiunii majoritare „frângeri de mâini”.
Aliniat 2. O întrebare față de juriști, și în primul rînd față de Președintele Comisiei judecătoare: 

care este diferența juridică dintre lista deputaților care au rezerve și un proces-verbal, care, cum 
s-a spus, nu știu ce putere juridică va avea.

Vă rog să mi se răspundă, pe urmă îmi spun părerea mea.
Dl. Lucinschi: Da poftim domnule Rusu, nr. 2 …
„voci nedeslușite în sală”.
Dl. Lucinschi: Comisia juridică e scrisă în document.
Dl. Rusu: Domnilor deputați, eu văd că se insistă la formula sau la amendamentul domnului 

Moșanu, se insistă. Aici nu este vorba de explicație juridică, pur și simplu propunerea domnului 
Moșanu nu și-a găsit susținere la două fracțiuni, și s-a găsit o modalitate, că ceva din propu-
nerea sau ceva asemănător cu propunere domnului Moșanu să fie acceptată. De aceea, și s-a găsit 
această formulă de acceptare a amendamentului domnului Moșanu.

Dl. Deleu: Domnule Președinte…
Dl. Rusu: Nu este vorba de listă.
Regulamentul Parlamentului nu prevede cîteva liste sau anexe la proiectele de legi, inclusiv 

la Constituție. De aceea dacă Dvs. ați propus ceva deosebit de regulament, este nevoie de o lege 
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specială referitor la procesul sau la procedura adoptării Constituției, de aceea s-a propus acest 
proiect de lege. Dacă nu se acceptă mergem la regulament, care nu prevede careva liste, sau anexe, 
sau rezerve.

Dl. Deleu: Domnule Eugen Rusu, aceasta este legea pe care noi o votăm. De-atâta, domnule 
Președinte, eu constat că dumneata nu mi-ai răspuns ca jurist, special la întrebarea mea care 
trebuia s-o …

Dl. Lucinschi: Dl. Dediu, eu dau răspunsul, eu dau răspunsul, nu ca jurist, dar dau răspunsul 
care vă satisface?

Dl. Dediu: Da.
Dl. Lucinschi: Ieri noi am vorbit, că indiferent de amendamentul deputatului, consecințe 

pentru executarea Constituției…
Dl. Rusu: Exact le primim.
Dl. Lucinschi: De aceea, listă, nu listă, consecințe nu sânt. Dar având în vedere că lista e ceva 

vasăzică prea ieșit din comun care nu-i, nu știe nimeni, dar procesul-verbal e tot un document 
care intră în toate materialele discuției, în arhivă, mai știu eu cine va vrea să cunoască mai târziu, 
sunt amendamentele… Noi am luat esența, ca să fie amendamentul deputatului evidențiat, el e 
evidențiat, e respectat acolo.

Dl. Dediu: Domnule Președinte…
Dl. Lucinschi: Da. 
Dl. Dediu: Am înțeles ieri, că dumneavoastră personal și adjuncții DVs în persoana dlui 

deputat Moțpan și dl deputat Andronic au înțeles în sfârșit, că ambele noastre fracțiuni merg 
sincer la un consens civic național. De aceasta, eu propun un singur lucru: în loc de proces-verbal, 
lista separată, și atât, și am încheiat povestea. Cu atât mai mult de aceasta îi aparține unui proe-
minent membru al fracțiunii majoritare – dlui Cebotaru Arhip... (sfârșitul peliculei 01, 070794).

Ședința sesiunii I a Parlamentului Republicii Moldova de legislația a treisprezecea  
din 7 iulie 1994, ora 15.25-15.50, p.02 (Eugenia Spataru)

Vocea din sală… „Că atât mai mult că aceasta-i aparține unui pro-iminent membru al fracți-
unii majoritare – dlui Cebotaru Arhip. Ce-i aicea strașnic? Eu vă întreb pe Dvs., înțelegeți că noi 
mergem la un consens? Și eu aș vrea într-adevăr că 27 iulie să fie o victorie a acestui consens.

Dl Lucinschi: Bine. Dl Andronic:
Dl Andronic: Eu ieri am fost antrenat în discuții și astăzi am fost pomenit, de aceea vreau să 

vă spun din punctul de vedere al meu ce se întîmplă astăzi în sală. Deci, propunerea domnului 
Moșanu. Dl Dediu, vă răspund Dvs. la care insistați. Dacă înțeleg eu drept, ca rezervele să le notați 
chiar sub textul Constituției? 

Dl Lucinschi: Sub textul. Constituției semnează toți.
Vocea nedeslușită din sală.
Dl Andronic: Da. Noi am vorbit ieri și am… Da vedeți. 
Dl Lucinschi: Liniște, liniște.
Dl Andronic: Deci, noi astăzi putem… 
Dl Lucinschi: Domnilor, vă rog dacă o să trebuiască, o să fie necesitatea să facem o mică între-

rupere, vom face pentru discuții, dar liniște, că de alt fel…
Dl Andronic: Deci, îi clar că o parte din partea stingă, care este în partea mea, se teme, are 

temerea că noi, de exemplu majoritatea parlamentară care astăzi nu suntem pe loc, să nu ne 
blocăm cu partea care stă din partea dreaptă, de aceea insistă la o treime la toate articolele. Este 
o sucire de mini, cum spuneți Dvs., și noi am ales varianta optimală. Deoarece ceea ce a spus ieri  
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dl Moșanu, că dacă mergem la semnarea Constituției, cu rezerve a Constituției, a textului Consti-
tuției, atunci e clar, că formularea aceasta dă posibilitatea deputatului și mai târziu formațiunii 
obștești, care a semnat sub Constituție, de a nu respecta Constituția. Da!

Noi am propus altă modalitate. Modalitatea foarte normală, care reiese dintru-un regulament, 
care l-am putea adopta special pentru Constituție. Rezervele votantului asupra unor prevederi 
constituționale la cererea lui sînt fixate, dacă nu doriți proces-verbal, o listă aparte a votării de 
articole. Și s-ar vedea așa. Dl Dediu, eu cu Dvs. vorbesc. Am văzut așa o modalitate și la votarea 
articolului, de exemplu articolul 1 pro, contra, rezerve: articolul 2 pro, contra, rezerve; articolul  
3 contra, rezerve. Asta-i lista cu rezerve.

Rezerve care le anexăm. La Constituție cînd votăm Constituția ai cea cu 2/3 am ieșit și an votat-o 
și am semnat-o toți. Iată modalitatea care vi se propune aicea. Dvs. o negați singuri. Dacă o negați, 
atunci înseamnă că insistați la aceea că semnăturile cu rezerve să fie făcute sub textul Constituției. 

Voce nedeslușită în sală (Dl Dediu)
Dl Lucinschi: Bine. Dl Moțpan.
Dl Moțpan: Desigur cineva, domnilor deputați, azi a spus, de ce ne facem noi dureri de cap? 

Am vrut și vor toți să fie mai bine. Cînd avem Regulamentul întărit de Parlamentul actual, unde 
se prevede lucrul, votarea legilor, inclusiv și Constituția. Și peste tot locul e așa. Că orice articol, 
dacă mergem pe articole se votează cu 50 plus 1 și legea în întregime se votează cu 2/3.

Propunerea care iese din partea stingă de la socialiștii „Edinstvo”, că fiecare articol trebuie să 
fie votat cu 2/3, are răspunsul său desigur. N-am să numesc eu acum, dar îi are. Propunerea care a 
fost, cu adevărat că o parte din două fracțiuni de opoziție cum se numesc ei, și care categorie nu-s 
de acord cu unu ori două, ori trei articole ale Constituției, nu-s de acord categoric. Dar înseamnă 
că nu votează articolul cu care nu-s de acord, în schimb pot vota în întregime pentru lege, în cazul 
de față pentru Constituție. Cea mai importantă lege a Republicii Independente Moldova. Și aicea 
puțin dacă v-ați convins, dl Dediu, nu e frângere de mâini din partea fracțiunii majoritare. Că a 
ieșit dl Olaru. Majoritatea nu-i azi, majoritatea va fi mâine sau va fi marți, vor fi toți 56. Și se va 
vota totul cum se cuvine.

Noi am lucrat cum vedeți fără majoritate, fiind încrezuți că Dvs. nu vă blocați special cu dânșii 
împotriva noastră. Și fiind încrezuți, că noi nici o data nu ne-am blocat nici cu o parte, nici cu 
alta, ca să dăm jos pe alții. Noi cu Dvs. acuma suntem, aceeași poziție avem. Dar alăturea de Dvs. 
de acuma nu vor așa.

Constituția fiind votată cu 2/3 de tot Parlamentul, având semnăturile sub textul Constituției, 
aceasta este Legea fundamentală. Este vorba de o listă suplimentară cu iscălituri și cu anexele ori 
cu rezerve, de care vorbim. Vizavi de articolul cu care el n-a fost de acord și chiar și cu… Eu î-s 
gata să fac și eu acolo niște semnături la câteva articole, unde cu adevărat vreau să confirm poziția 
mea față de ele și așa rămâne.

Dar anexa aceasta nu are nimic, să spunem, cu textul Constituției și semnăturile sub ea, votăm 
cu 2/3 din Parlament – aceasta-i legea. Aceasta este… și am putea admite că nu proces-verbal, dar 
o anexă suplimentară cu semnături a deputaților la unele articole din Constituție, care de acuma-i 
votată cu 2/3 și n-are nimeni mai mult nimic, îi dator fiecare s-o respecte și să nu încalce legea. 
Iată cum.

Dar vedeți, că Dvs. tot nu sunteți înțeleși acolo cum și aicea. Și dacă noi nu ieșim la un consens, 
cu adevărat acuma cum este, nu ne rămâne să ne dezbărăm de propunerea aceasta, care am vrut 
să facem un lucru mai operativ, și să lucrăm conform Regulamentului întărit de Parlament, unde 
se prevede precăutarea legilor de pildă pe articole, cu votarea 50 plus 1, adoptarea cu 50 plus 1 ori 
2/3 în cazul de față, dacă e legea, Constituția Republicii Moldova.

Dl Lucinschi: Mai dorește cineva să-și spună părerea. Dle Matei, Dvs. v-ați exprimat de acum 
de două ori.
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Dl Matei: Eu am avut replica a doua și vreau să spun, odată ce s-a spus, de Regulament, hai să 
discutăm în baza Regulamentului.

Dl Lucinschi: Poftim a doua oară, dl Matei.
Dl Matei: Matei, Blocul Țăranilor și Intelectualilor. Stimați colegi, bine, o fracțiune parlamen-

tară a făcut o propunere. S-a creat o comisie, așa am înțeles ieri, care să discute acest amendament, 
care parcă l-a acceptat. Alte două fracțiuni, în lipsa ședinței în plen, o discută și n-o acceptă, fac 
propunerea în cauză. Și ea ne vine în a doua lectură al acestui proiect de lege ca inițiativă legisla-
tivă a trei deputați. Să mă iertați, dar despre care Regulament mai este vorba aicea?

Eu citez de de subt „Inițiativa legislativă a trei deputați”. Am înțeles că aceasta s-a convenit la 
ședința a două fracțiuni în lipsa fracțiunii care a propus amendamentul propriu-zis. Despre care 
democrație putem vorbi? 

Dle Președinte și Parlamentul, eu cred că este cazul să revenim la chestia aceasta într-o discuție 
a reprezentanților fracțiunilor. Și după aceea să purcedem la adoptarea mai departe a acestei legi 
privind modalitatea de adoptare a Constituției.

Dar felul cum se propune – hai. Atunci poftim. Dvs. puteți să faceți. Dar eu cred, că Consti-
tuția este Constituția tuturor. Nu este nici a fracțiunii majoritare, nici a opoziției, este a tuturor. 
Haideți să procedăm așa cu toții, ca să fie o Constituție a tuturor.

Dl Lucinschi: Dle Matei, v-aș ruga să vorbiți la concret, dar să nu ne citiți morală aicea. Să mă 
scuzați de expresie. V-am explicat, dacă nu înțelegeți. Dar dacă nu înțelegeți, eu nu pot să fac mai 
mult nimic. Ieri am spus, poftim următoarea. Găsiți formula la propunerea dlui Moșanu. S-a găsit 
formula aceasta. Având în vedere că au fost în ședință două fracțiuni, am început s-o discutăm. 
Bun, am prezentat-o acum, dar dacă nu se votează. Facem tot deschis, dar Dvs. căutați tot timpul ca 
să faceți ceva după culise. Nu se face nimic după culise. Se face iată aici. Și se discută în toate frac-
țiunile. Noi suntem patru fracțiuni, patru fracțiuni și discutăm lucrul acesta. Ce să pierdem timpul 
cu votarea? Dvs. tot timpul spuneți: puneți la vot. Eu văd ce se pune la vot și ce trece și ce nu trece.

De aceea vă chem încă o data la un consens, pe care fiecare îl declară. Iese dl Matei, vorbește 
despre consens. Iese dl Solonari vorbește de consens. Acuma ajungem la un consens elementar, 
cunoscut în toată lumea: în Africa, în America Latină ș.a.m.d. Articolele 50 plus 1, Constituția 2/3. 
Un lucru elementar – nu-i consens. Apoi, ce înseamnă declarațiile acestea?

Ce, e o demagogie aici sau ce? De aceea încă o data eu mă adresez către dumneavoastră. Esența 
propunerii dl Moșanu este perfectă aici. Care e esența? Esența că deputatul să fie garantat, că el pe 
problema aceasta, pe articolul, pe alineatul respectiv a avut părerea sa. Este fixat, nu că trebuie să 
fie scris anume cuvîntul acesta. Acesta de acuma îi oleacă, cum noi spunem cuvîntul acesta… da.

Din altă parte…, nu oameni buni, nu-i așa, nu-i adevărul așa.
Da, poftim.
Dl Andronic: Eu am o propunere, care poate, dacă am înțeles-o drept, dacă noi nu ne-am 

exprimat aici în articolul 8: „votarea pe articole se face cu votul a jumătate plus 1 din numărul 
total al deputaților. Deputatul votează”.

Dar cui citesc eu, a ?
Dl Lucinschi: Dna Istrati, scuzați vă rog, să citește acuma o propunere.
Dl Andronic: „Deputatul votează prin vot deschis”. Mai departe se înlocuiesc cuvintele cu 

următoarele „la votarea articolelor se întocmește o listă aparte în care la fiecare articol se votează 
„pro”, „contra” și „rezervele”. Exprimarea rezervelor nu lipsește deputatul de dreptul de a vota 
Constituția în ansamblu. Rezervele nu influențează asupra caracterului obligatoriu a prevede-
rilor constituționale. Și mai departe votarea Constituției fizice. Cuvintele „rezervele votantului 
asupra unor prevederi constituționale la cererea lui sânt fixate într-un proces-verbal al votării” se 
exclude. Și se înlocuiesc cu cuvintele „la votarea articolelor se întocmește o listă aparte în care la 
fiecare articol se notează voturile pro, contra și rezervele”.
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Aceasta-i aceea despre ce vorbiți îmi pare că.
Dl Lucinschi: E una și aceiași.
Dl Andronic: Dar, pur și simplu, formularea poate… 
Dl Lucinschi: Nu, da. Poftim numărul 2
Dl Rusu: Dle Președinte, domnilor deputați, s-a făcut un fel de aluzie la momentul că, mă rog, 

iată s-au semnat trei deputați jos, adică la proiectul legii. Aceasta propunere nu vine din cer și nu 
vine din altă parte, dar vine din hotărârea Parlamentului de la 1 aprilie 1994 prin care Parlamentul 
a aprobat componența nominală a Comisiei constituționale. Și în articolul 3 al acestei hotărâri 
se scrie sau se spune, că Comisia Constituțională prezintă Parlamentului proiectul definitivat 
al Constituției și face propunere referitor la procedura adoptării Constituției. Iată de unde vine 
această propunere și această lege, proiect de lege.

Să nu fie careva dubii, că a propus-o dl Rusu și dl Andronic, mă rog… Iată de unde-i venită. De 
la hotărârea Parlamentului de la 1 aprilie 1994.

Dl Lucinschi: Dl Dolganiuc.
Dl Dolganiuc: Domnule Președinte, stimați colegi, aș vrea să atenționez și reprezentanții 

mass-media, deoarece mai mult propunerea mea, nu propunerea, dar intervenția mea este de 
procedură. Vă rog să mă ascultați atent. Probabil că aceea ce voi spune aici, trebuia s-o spun 
mai demult. Fiindcă în cîteva cazuri s-a făcut referință la opoziție nominal. Deci, și din Prezidiul 
ședinței Parlamentului, cît și din stînga, și cu părere de rău… Pentru a nu crea unele confuzii, 
vreau să atenționez, că noi nu am făcut nici o declarație cum vom vota un articol sau altul.

Și de aceea, cînd se face trimitere sau referință la opoziție, să se vorbească din numele fracțiunii 
respective concret și nu din numele ambelor sau opoziției, sau două sau trei fracțiuni parlamentare. 
Eu vă rog mult să fie specificat acest lucru, deoarece vor fi puse la vot aceste articole. Va mulțumesc.

Dl Lucinschi: Vă mulțumesc. Eu am înțeles, că dvs. salvați situația și votați pentru proiectul 
acesta? Vă mulțumesc. Da, numărul 2. Dl Angheli.

Dl Angheli: Ангели, я бы подержал бы наших коллег. Может быть предложить такой 
вариант – каждый или самостоятельно, подписывая соответствующий документ или же 
в заключительной части Конституции, приблизительно следующего содержания, читаю:  
„Я депутат, Иванов, Петров, Думитреску скажем, обещаю защищать суверенитет и незави-
симость Республики Молдова. Признаю существование молдавского народа и молдавской 
нации, не выступая за воссоединение ни с востокoм, ни с западом, ни с Африкой”. После 
этого я бы поддержал его.

Dl Lucinschi: Încă o dovadă că toate discuțiile au limitele sale. Că dacă treceți de ele, apoi, 
nimerim în altă parte. Domnilor, eu vă propun. Dl Iurie, vreți să propuneți ceva ca să ameliorați 
situația? Să găsim un consens, da? Dl Iurii, poftim nr. 4.

Dl Iurie: Eu vreau să spun, că propunerea… Dacă îmi permiteți, dle Președinte?
Dl Lucinschi: Da poftim. 
Dl Iurie: Eu vreau să spun, că la propunerea aceasta a dlui Andronic, totuși sânt mari rezerve 

din simplu motiv, că Constituția are 145 de articole. La 145 de articole – 140 de liste de rezervă, 
o broșură bună. Așa-i? Care de fapt într-un sens repetă stenograma care se scrie și va fi făcută în 
timpul discuției. Mai mult ca atât, însăși procesul-verbal care este aici scris în fond ce este? Steno-
grama aceasta-i. Dar merge vorba, noi insistăm nu la o stenogramă, Stenograma este un lucru 
semnat, vizat și el într-un sens oarecare destul de oficial. Noi insistăm la o listă.

De exemplu fiecare deputat, acesta-i. Poate să deschidă încă o dată esența. Eu de exemplu când 
o să semnez votarea Constituției în final, aș vrea să scriu alături sau într-o listă suplimentară, s-o 
numim listă suplimentară, să scriu: am avut rezerve la articolul cutare și cutare și atât, și punct. 
Am avut rezerve. Eu ca deputat, ce reprezintă pe cineva. Aceasta nu înseamnă că eu nu mă voi 
supune acestui articol în viitor.
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Eu vă spun altceva, noi vom vota 100 de oameni 104, 103, vom vota Constituția, dar 4 milioane 
și jumătate nu vor vota Constituția, nici nu vor semna, nici nu vor vota. Dar ei sunt obligați să se 
supună Constituției. Ce înseamnă aceasta, că dacă noi vom avea rezerve – una, doi, nu ne vom 
supune? Sau nu se votează, se votează. Din momentul votării este lege supremă pentru toți. Deci, 
același lucru.

Dl Lucinschi: Da, bine. E clar de ce se petrec la noi așa lucruri. Noi am venit de acuma nu de 
mult din campania electorală cu neîncredere unul față de altul, unele fracțiuni față de alta. Fracți-
unea din stânga față de fracțiunea din centru, fracțiunea din centru față de fracțiunea din dreapta 
și așa mai departe. De ce? Că unii spun așa bine, da, am să votez. Dar pe urmă n-au să voteze textul 
s.a.m.d.. alții spun, ca să introducă cu 50 plus la altceva.

Oameni buni, eu consider pentru mine aceasta, vă spun sincer, o rușine. Noi trebuie să lucrăm 
4 ani de zile aici împreună, să rezolvăm problemele cele mai esențiale, problemele satului și noi 
prin lucrurile acestea. 

Eu întotdeauna am pătimit de aceea, că am avut prea mare încredere. Dar vă spun sincer, căi 
mai bine să fii în patimă sau să pierzi încrederea față de om, decît cu suspiciuni tot timpul. Că-i 
imposibil să trăiești așa.

De aceea eu acum o să vă propun un amendament foarte mic într-un cuvînt și poate vom găsi 
o limbă comună. Dle Șornikov, ce-ați avut?

Dl Șornikov: Am o propunere să luăm o hotărâre. Că Parlamentul va finanța ediția unei 
broșuri întitulate: Constituția Republicii Moldova, rezervele noastre. Și oponenții noștri vor avea 
posibilitatea de a publica ceea ce doresc, extrase din stenogramă sau mai știu eu ce. Dacă rezolvăm 
problema…

Dl Lucinschi: Bine-bine, eu cred că… domnilor, vă rog liniște. Eu cred că va fi publicată 
numaidecât toată stenograma, începând, poate, cu iată, documentul acesta. Fiindcă pentru istorie 
totul trebuie să fie. Poate ieșim din situație în așa fel, vă rog atenție. Iată articolul acesta 8 „rezer-
vele votantului asupra unor prevederi constituționale la cererea lui sînt fixate într-un extras din 
procesul-verbal al votării”. E una și aceeași. Da că să nu, ceea ce spune dl Iurie, că procesul-verbal 
îi iată tot ce vorbim noi. Dar este nevoie câte o dată de amendamentele care î-s făcute și mai 
departe după text. 

Acest fapt nu lipsește deputatul de a vota Constituția în întregime ș.a.m.d. Votarea în ansamblu 
se face cu votul. Eu cred că aceasta ar fi un consens care în principiu ar scoate… De acord?

Eu pun la vot deci, propunerea aceasta să votăm Legea în întregime. Vă rog votați. Mai activ, 
mai activ, domnilor socialiști. Nu mai fiți așa de uniți, că aceasta nu întotdeauna va fi bine.

Numărătorii. 
37
38
0
Vocea din sală: 48.
Dl Lucinschi: Iar întrebare. Eu propun așa variantă care ar trebui să fie susținut, că nu putem 

noi să ne stopăm aici în procedura aceasta într-adevăr, că acesta-i un exemplu foarte rău. Care e 
întrebarea? Care e întrebarea? Nr.1

Dl Trombițchi: Господин Председатель, я хотел бы объяснить почему мы вообще-то 
настаиваем на двух третях? Дело в том мы хотим все добиться стабильности в государстве. 
Но для этого не нужно иметь целую, для того чтобы иметь нестабильность. Может быть 
Конституция целиком. Но если хоть одна из статей Конституции не удовлетворяет пред-
положим 1/3 населения, то этого достаточно для того чтобы ситуация в государстве была 
нестабильной. Вот потому мы и считаем что процедура 2/3 постатейно, она именно и ведет 
к созданию стабильной Конституции для стабильного государства.
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Dl Lucinschi: Да спасибо за такую аксиому и алфабетизм гн Тромбицкий. Да вы старае-
тесь к стабильности, а мы вот здесь сидящие стараемся к тому чтобы сохранить конфрон-
тацию. Я же вам обещал, что все мы постараемся прийти к тому, чтобы нонсенсом вообще 
все решить. Но нельзя же так с первого, так сказать считать, что вот мы можем это делать, 
значит как условие. Я еще раз призываю вас к согласию. Потому что нам жить еще и рабо-
тать долго еще в этом Парламенте, если сможем решить вопрос.

O întrebare, s-a ivit o întrebare. Mergem noi la varianta aceasta? Că îi una și aceeași. Dl Moșanu? 
D-apoi cum ați lucrat Dvs. cu consens…? Dna Lidia Istrati vă rog.

Dna L. Istrati: Istrati, Blocul Țăranilor și Intelectualilor. Pînă la urmă eu nu înțeleg de ce, unde 
se pune atât de mare preț, sau n-aș vrea să folosesc un cuvânt mai dur ca cuvântul „îndărătnici”, 
pe cuvântul listă. Vrem noi o listă…

Sfârșitul peliculei 02 din 7 iulie 1994 ora 15.25-15.50

Ședința sesiunii I a Parlamentului Republicii Moldova legislatura a XIII-a  
din 7 iulie 1994, pelicula 03 ora 15.50-17.00 (Galina Vitu)

Dna L. Istrati: Vrem noi o listă, deschis vom pătimi ori nu vom pătimi. Care vor fi consecin-
țele pentru noi, deputații, din aceste două acțiunii? Nimeni nu poate ști, nici însuși Dumnezeu.

Noi cerem de la Dvs. o listă aparte, anexă, unde să scriem, că noi, deputații, cutare avem rezervă 
față de articolul cutare și cutare. Și votăm cu toții Constituția în ansamblu. De ce Dvs. nu puteți 
să ne dați acest mic, acest drept mic de a ne expune în fața milioanelor de trăitori în Republica 
Moldova, că noi am semnat o listă anexă cu rezerve pentru un articol sau două? Eu cred că ea 
nimic, nu vă știrbește absolut cu nimic din puterea care o aveți.

Dl Lucinschi: Dna Istrati, dar 50 plus 1 de ce nu votați? Care aici e problema?
Dna Istrati: Eu vorbesc despre prima problemă, despre legea care am pus-o s-o votăm sau să 

n-o votăm. Dacă ați votat-o. Dar cu aceste 2/3 la fiecare este o problemă care trebuie discutată 
aparte. 

Dl Lucinschi: Dar ceea ce am propus eu ca să se facă un extras.
Dna Istrati: Dle Lucinschi, eu vreau să vă spun, că eu de un an de zile cer de la secretariatul 

nostru să-mi deie numai textele cuvântărilor mele făcute în fostul Parlament, ca să-mi pot face 
o mică broșură publicistică. Să adun toate articolele mele și cuvântările în Parlament și să fac o 
broșură. Să văd chiar singur pentru mine. Să văd ce am făcut eu. Și până azi nu am textele din 
procesele-verbale, din stenogramele Parlamentului nostru. M-au purtat cu bombonica luni de 
zile și nici azi nu am textul acesta. Tot așa nimeni niciodată n-are s-ă aibă procesul acesta verbal, 
fiindcă știm care e mecanismul în țară, atunci când nu vreți să fie acces la informație.

Dar lista… este lista, dl Lucinschi, este o listă. Eu nu mă tem să fiu înscrisă în lista, nu mă tem 
că a 2 zi o să arunce cu pietre în mine. Tot 2/3 să pună așa, de exemplu, Istrati, vrea să zică, uite-te 
că a votat cu rezervă articolul 126 – îi rea, Istratii. Nu mă tem eu. De ce nu-mi dați dreptul acesta 
să nu mă tem eu?

Dl Lucinschi: Dna Istrati, anume despre aceasta și este vorba. Nu putem noi în secret face 
lucrul acesta că tot se face public, tot se tipărește pe urmă. Dacă este scris așa, nu-i una și aceeași 
din ceea ce am propus, aceasta e legea de acum. Apoi tocmai de aceasta, dar e altfel formulată ca să 
accepte și ceilalți, că așa e întotdeauna, cauți o frază care se acceptă mai mult, ca să voteze, numai 
de asta. Dl Andronic.

Dl Andronic: Eu nu înțeleg. Noi-am … niciodată nu ne-am eschivat de la listă. V-am citit tex-
tul, că votarea articolelor în carte se întocmește o listă în care fiecare articol se votează, se notează, 
voturile pro, contra și rezervele dacă sînt. Mai departe, votarea Constituției în ansamblu se face cu 
votul 2/3 și se confirmă prin semnarea acestora sub textul original al Constituției. Nu?
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Dna Istrati: Dacă îmi dați voie 
(vorbe nedeslușite în sală)
Dna Istrati: Dle Andronic, vreau să vă spun că aici a fost un argument care ține. Argumente, 

vedeți că articole sânt multe și o să îmblăm noi cu procese verbale prin stradă…
Dl Andronic: Dar nu-i proces verbal…
Dna Istrati: … pe fiecare articol. Chestia de principiu, pentru toată Constituția, la votul final. 

Poate nici nu va fi, dle Andronic poate nu va fi așa o listă.
Dl Andronic: Dna Istrati, eu v-an spus-o, va repet și mai citesc o dată. Eu va citesc încă o dată.
Dl Lucunschi: Domnilor deputați, vom ieși și din situația aceasta.
Dl Andronic: La votarea textului, articolelor în parte se întocmește o listă la fiecare articol se 

notează voturi pro, contra și rezervele dacă sânt. Votarea constituției în ansamblu se face cu votul 
2/3 din numărul total al deputaților și se confirmă prin semnarea acestora sub textul original al 
Constituției.

Dl Lucinschi: E normal? Dl Dediu, e normal? Da, Dl Certan tot din direcția aceasta.
Dl Certan: Certan, Blocul Țăranilor și Intelectualilor. Toată diferența domnule Andronic în 

aceasta și constă. Că votul fiecărui articol ar fi exprimat pro și contra, dacă vreți putem face și 
rezerve. Dar este vorba de votul Constituției în întregime, dar eu votînd Constituția vreau să-mi 
rezervez câteva obiecții asupra unui articol, cum am spus 126, cum a spus doamna Istrati. Asta-i 
toată diferența.

Și eu nu înțeleg de ce Dvs., eu mă adresez la toți deputații, nu vreți să ne acceptați, să ne oferiți 
acest drept care este în viziunea mea firesc. Nu cred că o să fiu tare lăudat că acela Certan, spre 
exemplu, de obiecțiile care le-a avut, dar ele trebuie să fie. 

Dl Lucinschi: Dle Certan, …
Dl Certan: Mă iertați, nu de aceia că vrea cineva să rămîe în istorie. Noi toți vom rămâne în 

istorie indiferent de aceea cum o să votăm. Mulțumesc.
Voce din sală.
Ieri v-am spus-o, că eu sânt tot pentru adoptarea Constituției pentru o conciliere civică, de 

aceea ce propuneți Dvs., semnarea rezervelor sub textul final al Constituției, sub textul final. Dvs. 
acuma ați spus, duce la aceea …, după lista aparte, vă spun, ce să facem la votarea articolelor se 
întocmește o listă în care fiecare… 

Dl Lucinschi: Domnilor, vă rog tot cineva să vorbească, să încurcă iară…
Dna Istrati: Dați-mi voie să vă spun. Este vorba, se semnează Constituția în ansamblu, nu sânt 

acolo în lista aceea nici un fel de rezerve, este lista tradițională, și gata.
Vocea din sală: Asta c-am ca în protocolul adițional la pactul Molotov-Ribbentop.
Dna Istrati: Un fel de …, care până la urnă tot una va…
Vocea din sală: E clar. Acuma e clar.
Dna Istrati: Numai nu-i secret, spre deosebire de pactul Ribbentrop-Molotov, nu-i secret.
Dl Lucinschi: Bine. Așa, gata ne-am stopat? Întrerupere până la ora 16.20. 25 minute între-

rupere. Poftim. Bine, lucrați domnilor conducători ai Fracțiunilor, vă rog să vă ridicați aici la 
tribună… deputații în sală. 

Întrerupere

Dl Lucinschi: Dăm citire punctul Articolului 3 din hotărârea Parlamentului pentru definiti-
varea proiectului Constituția Republicii Moldova. În articolul 3 scrie așa „că comisia va definitiva 
proiectul Constituției și va prezenta Parlamentului raportul și propunerile sale, privind modul de 
examinare a Proiectului și Constituției”.

Dacă reieșim strict din Hotărâre, eu trebuie să vă prezint raportul despre lucrările comisiei. De 
aceea dacă nu sunteți împotrivă, propun în felul următor. Se prezintă acum Raportul de activitate 
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a comisiei și după aceasta continuăm discuția asupra modului de examinare. Putem să procedăm 
în felul următor? De acord?

Stimați deputați, integrarea statului nostru Republica Moldova în procesul european și mondial, 
depinde de o serie de factori. Printre ei, un rol determinant îi revine Constituției. Constituția 
a devenit un test, o probă pentru ca un regim politic să se poată înscrie în ansamblul statelor 
comunității mondiale. Se impune necesitatea adoptării Constituției Republicii Moldova, care ar 
consfinți mecanismul de identificare și de funcționare a unui stat democratic și de drept.

Subliniem acest lucru, fiindcă nici un alt act normativ nu dispune și nici nu poate dispune de 
aceleași calități care le are o Constituție. 

Pregătirea proiectului de Constituție a precedat o muncă intensivă. Fiind așezemîntul politic și 
juridic fundamental al unui stat, Constituția reprezintă acel act juridic care se bucură de subordo-
narea în raport cu toate celelalte. Act de stabilitate, principiile, organizare și funcționare a autori-
tăților publice și raportul între ele.

Subliniem acest lucru, fiindcă nici un alt act normativ nu dispune și nu poate dispune de acele 
calități pe care le are o Constituție. Ea este singura în măsura să contribuie la funcționarea normală 
a întregului organism social.

Pentru a ne convinge de lucru efectuat, aș vrea să atrag atenția la următoarele. Încă la 19 iunie 
1990 printr-o hotărâre a Sovietului Suprem al Republicii Moldova a fost organizată comisia 
pentru elaborarea Proiectului Constituției Republicii Moldova, în fruntea căreia era dl Mircea 
Snegur. La începutul lunii martie anul trecut comisia a înaintat spre examinare Parlamentului 
proiectul de constituție.

Proiectul înaintat conținea 136 articole. Comisiei i s-a dat sarcina de-a dezbate de marginile 
proiectului Constituției. Inițial era comisia secretariatului Parlamentului și un grup independent 
de deputați și savanți, mai apoi a fost format un grup de lucru al comisiei, care conlucrând cu 
comisia de fond a reușit să elaboreze proiectul.

Parlamentul prin Hotărârea sa din 12 martie 1993 n-a reușit să decidă adoptarea Constituției 
în prima lectură. Ei doar au luat ca bază pentru a fi publicat textul proiectului.

Totodată a fost formată a doua comisie pentru redactare și definitivarea Proiectului de Consti-
tuție. Publicitatea Proiectului de Constituție a constatat importanță majoră a Constituției care se 
afla în lucru de definitivare a actului normativ, fundament al statului nostru. 

La 15 martie 1993 Prezidiul Parlamentului a aprobat o hotărâre specială privind acțiunile în 
organizarea și desfășurarea discutării Constituției de către popor. Referitor la Constituție au sosit 
mai mult de 400 de scrisori, inclusiv 112 informații sistematizate, prezentate de 37 executive raio-
nale și orășenești din numele a peste 380 mii de cetățeni. Propunerile prezentate se refereau la 
130 articole ale Proiectului de Constituție. Concomitent, Comisia pentru redactarea și finisarea 
Proiectului de Constituție a solicitat opinia de la Inițiativa legală pentru Europa Centrală și Răsă-
riteană.

La 27, 28 mai 1993 la Chișinău a fost organizat un seminar științific internațional asupra 
Proiectului Constituției Republicii Moldova. La seminar au participat savanți cu renume mondial 
în dreptul constituțional, care nu sau limitat la conținutul propriu-zis al proiectului, dar ne-au 
sugerat noi idei la îmbunătățirea calitativă a conținutului proiectului.

Un rol important pentru definitivarea Proiectului de Constituție la jucat seminarul legilor 
constituționale organizat în republica noastră de fundația „Soros” în luna iulie 1993.

Proiectul Constituției a fost supus unei discuții și de către Comisia europeană de la Veneția. 
Însă în virtutea acelor împrejurări, pe care Dvs. le cunoașteți, problema Constituției așa și n-a fost 
examinată de către Parlamentul precedent.

În compania preelectorală în care au fost angajate cele mai diverse forțe politice ale societății 
noastre, problema adoptării legii supreme a statului a ocupat un rol central. Alegerile parlamen-
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tare din 27 februarie a.c. petrecute în mod democrat în condițiile pluralismului politic au scos la 
evidență problemele cheie ale societății noastre.

Prin Hotărârea Parlamentului din 1 aprilie 1994 a fost desemnată o nouă componență a comi-
siei. Comisia nou aleasă nu sa limitat la constatarea stării de fapt, au avut loc 15 ședințe la care au 
fost analizate articolele Proiectului de Constituție. 

În legătură cu faptul, că Constituția se adoptă pe o perioadă îndelungată, extrem de importantă 
a devenit alegerea unei forme noi. Concomitent s-a ținut cont de ideea că ea având menirea de a 
reglementa bazele activității vitale, să fie un document flexibil și să nu închidă într-un strict caz 
juridic toate nuanțele vieții politice.

Ca, urmare, comisia pentru definitivarea Proiectului de Constituție fiind autonomă și în iden-
tificare, alegerea și motivarea soluțiilor constituționale, ținând cont de propunerile și sugestiile 
făcute în timpul discutării Proiectului de Constituție, la diverse organisme internaționale, de la 
savanții cu renume mondial, conceptul Constituției a pus acele principii unanim recunoscute, 
care ne-ar deschide calea ireversibilă a democrației. Am vrea să ne oprim doar la unele din ele. 

1. Sistemul de stat stabilit în conformitate cu Constituția bazată pe drept și democrație. Deter-
minarea caracterului politic și ideologic al sistemului statal nu constituie o problemă a Constitu-
ției, aceasta e o problemă a vieții politice parlamentare.

2. Exponentul suveranității și unica sursă a puterii de stat în Republica Moldova este poporul, 
care o exercită în mod direct, inclusiv și prin referendum, în formele și în limitele stabilite de 
Constituție. Nici o parte a poporului, nici un grup social, nici un partid politic sau altă formațiune 
obștească, nu pot exercita puterea de stat în numele poporului, în numele propriu. Uzurparea 
puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului.

3. O condiție și o garanție a democrației constituționale o constituie pluralismul politic, teo-
logic, pluripartitismul. Nu se admite reducerea forțată a concepțiilor, a ideilor, părerilor, aspira-
țiilor etc. La numitorul comun unei așa zis „model idei”. Acest principiu de asemenea este opus 
proclamării rolului conducător în societate a unui singur partid.

4. Ca stat democratic și de drept, Republica Moldova o să constituie de principiu separarea 
puterii de stat în puterea legislativă, puterea executivă și puterea judecătorească. Aceasta este 
important, că neglijarea principiului în cauză și practica, nea convins că acest lucru duce la abuzul 
de putere, la situarea unei puteri deasupra celeilalte puteri.

5. Nu vom exagera, dacă vom spune că una din problemele cheie ce urmează să fie, cu totul nu 
este cea care ține de Constituție. În condițiile economiei de piață activitatea economică se reali-
zează nemijlocit de către agenții economici, pe baza economiei lor…, autonomiei lor juridice. 
Extrem de important e și problema sistemului proprietății în Republica Moldova. Potrivit conce-
putului contemporan tipologia de bază a sistemului proprietății este dat la proprietatea publică 
și proprietatea privată. Deosebirile acestor 2 tipuri de proprietate sânt legate de titularul proprie-
tății, de obiectul și regimul lor juridic, statul asigură egalizarea proprietăților.

6. O trăsătură esențială a statului democratic și de drept, menită să sublinieze misia lui unanimă 
este statornicia libertății personalității, „Ignorarea și disprețuirea dreptului omului au dus la acte 
de barbarie care revoltă conștiința omenirii. Și că recunoașterea demnității tuturor membrilor 
familiilor umane și a drepturilor lor legale și inalienabile constituie fundamentul libertății, drep-
tății și păcii în lume. Această schimbare de atitudine se exprimă o reconsiderare în lumea înțe-
leaptă, a locului și rolului omului în ansamblu structurilor economice, politice, sociale și cultu-
rale. O recunoaștere a dreptului său la viață, libertate și la căutarea fericirii ca drept natural.

Un asemenea interes enorm față de problema în cauză considerată pe drept cuvânt, religie a 
sfârșitului de secol, că edificiul constituțional al oricărei țări este cu siguranță sortit prăbușirii, 
dacă principala coloană de susținere, drepturile și libertățile omului și ale cetățenilor nu este reală 
și durabilă. 
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Conținutul relativ al Proiectului de Constituție este structurat din punct de vedere juridic în 
145 de articole grupate în 7 titluri. Unele având capitol și secțiuni. Primul titlu denumit Principii 
Generale, cuprinde norme referitoare la structura statului la forma republicană de guvernământ. 
Titlul în cauză subliniază elementele constitutive a statului. Remarcăm că suntem în prezența 
unui stat atât în sensul dreptului constituțional, cât și a dreptului internațional, când sânt întru-
nite următoarele elemente istorice și politice. 

Populația – element principal.
Teritoriul – element material, autoritatea politică exclusivă sau suverană. Teritoriul caracte-

rizează demisiunea material a statului. Statul nu se poate caracteriza fără dimensiunea materială 
a statului. Potrivit conceputului constituțional, teritoriului statului îi sânt specifice următoa-
rele caracteristici juridice, inalienabilitatea și indivizibilitatea. Aceste principii au o însemnătate 
primordială pentru tânărul nostru stat. Reieșind din cele spuse în articolul 3 al Proiectului de 
Constituție se subliniază că teritoriul Republicii Moldova este…”.

Sfârșitul peliculei 03 din 7.07.94

Ședința sesiunii I a Parlamentului a Republicii Moldova de legislatura a XIII-a  
din 7 iulie 1994, ora 17.00- 17.25 p. 04 (Eugenia Spătaru)

Dl Lucinschi: … inalienabil, și că frontierele țării sânt consfințite prin lege organică cu respec-
tarea principiilor și a normelor unanim recunoscute ale dreptului internațional.

În condițiile în care, începând cu toamna anului 1990 s-au manifestat unele tendințe de sepa-
ratism și de formare a unor unități nestatale, e extrem de important. El e îndreptat spre conso-
lidarea integrității statului nostru. Nu există stat fără teritoriu. Dar nici fără populație nu există. 
Statul este o societate umană dezvoltată, o societate stabilită în interiorul unor frontiere perma-
nente, ce locuiește pe un teritoriu delimitat de frontieră, sânt supuși aceleiași puteri, pot avea față 
de aceasta ori calitatea de cetățean, de membru al statului respectiv, ori calitatea de străin, ori ceea 
de apatrid.

Dintre aceste 3 categorii numai cetățenii se bucură de drepturile depline și posedă deplinătatea 
obligațiilor prevăzute de Constituție. Se știe că una din cele mai complexe și mai greu soluționa-
bile probleme în majoritatea covârșitoare a statelor e problema ce ține de drepturile și libertățile 
cetățenilor de altă origine etnică. În dreptul internațional acestei probleme i se acordă atenție 
majoră.

Reieșind din această considerație, la soluționarea problemei în cauză am pornit de la standar-
dele europene. Ca urmare, articolul 10 al Proiectului de Constituție prevede, că Moldova este 
patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor ei. Statul recunoaște și generalizează dreptul 
tuturor cetățenilor la păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvis-
tice și religioase. 

Fiind consecvenți în această problemă, statul conform Constituției recunoaște și protejează 
dreptul la păstrarea, la dezvoltarea și la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul țării. Statul de 
asemenea asigură în condițiile legii dreptul de a alege limba de educație și instruire a persoanelor. 

Autoritatea politică exclusivă sau suverană conlucrează cu teritoriul și populația la formarea 
statului. În societate există multiple și diverse autorități sau puteri. Însă nici una din ele nu pot 
concura cu cea statală, deoarece e unica putere de bază în asemenea trăsătură specifică cum ar fi 
suveranitatea.

Tot în acest titlu există dispoziții ce privesc rezultatele internaționale a Republicii Moldova. 
În acest sens se stabilesc două reguli de mare importanță. Republica Moldova se obligă să înde-
plinească întocmai și cu bună credință îndatoririle ce îi revin ca rezultat al aderării la o serie 
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de acte internaționale, elaborate anterior de comunitatea mondială, precum și îndatoririle care 
reiese din tratatele la care este parte. Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii fac parte din 
intern.

O atenție deosebită merită problema despre locul și rolul Republicii Moldova în comunitatea 
mondială. Luând în considerație experiența statelor nu prea mari, pare a fi oportun dezvoltarea în 
continuare, a tezei în vederea demilitarizării statului, confirmată de Declarația Parlamentului din 
23 iulie 1990 cu privire la suveranitate. Pornind de la aceasta, Republica Moldova proclamă prin 
articolul 11 al proiectului de Constituție neutralitatea sa permanentă. Titlul conține de asemenea 
dispoziții privitoare la simbolurile naționale: drapel, imn, stemă.

Articolul 13 despre limba oficială a provocat cele mai grele discuții moștenind o parte din con-
tradicțiile fostului Parlament. În proiectul prezentat inițial de prima comisie pentru elaborarea 
Constituției limba oficială a Republicii Moldova era propusă limba română. Pe parcursul noilor 
discuții s-a ajuns la varianta romană, în paranteză moldovenească. Apoi invers moldovenească, în 
paranteză romană. Este semnificativ faptul, că majoritatea covârșitoare a participanților la aceste 
discuții n-au negat identitatea limbii moldovenești și romane. Aceasta realitate a fost demonstrată 
de nenumărate ori la simpozioanele și congresele romaniștilor din toată lumea. Știința este un 
adevăr de care nu putem face abstracție. Tot așa precum nu poți face abstracție și de alt adevăr de 
ordine istoric. Ambele noțiuni limba moldovenească și limba romană au fost întrebuințate pe larg 
timp de sute de ani. Prima noțiune a avut existență egală mai ales în secolele de până la literatura 
clasică pe întreg teritoriu istoric al Moldovei. 

Cu părere de rău, istoria noastră zbuciumată a făcut posibilă în mai multe rânduri folosirea 
denumirii în interese politice. În linii principale situația aceasta sa păstrat până în prezent. Poate 
că din acest punct de vedere s-ar putea să-i înțelegi întrucîtva pe cei care nu pot să interpreteze 
problema decât sub aspect politic. Noi însă suntem parlamentari. Ori cît de complicat ar fi starea 
de lucruri, avem obligația de a determina adevărul. 

După părerea mea, dacă vom defini noțiunea limbii în baza unor convingeri politice, noi vom 
lăsa moștenire generațiilor viitoare nu pace și consiliere, ci motive de contradicții care vor chinui 
tot timpul societatea cu diverse confruntări.

În plus, dacă lăsăm din nou problema limbii la cheremul grupărilor politice, Parlamentul se 
va pomeni antrenat din nou în controverse istovitoare. Din punctul meu de vedere cea mai bună 
soluție ar fi să respectăm noțiunea istorică de limba moldovenească, cu precizare în paranteză 
romană sau identică limbii romane. Pot fi și alte propuneri și formulare a acestei identități. 

Esența compromisului, pentru că e vorba de un compromis de a menționa identitatea. O ase-
menea formulă ar echilibra cel puțin psihologic societatea și n-ar lăsa pentru viitor stări de duș-
mănie între oameni. 

Trebuie să înțelegem că trăim, timpuri noi, că am intrat într-o altă etapă mai superioară de 
dezvoltare a societății. Procesele se vor dezvolta pe calea lor firească, indiferent de poziția noastră 
subiectivă. După primul titlu care sintetizează unele dintre principalele ce guvernează întreaga 
materie constituțională, urmează titlul libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor, ea are 
ca substanță problemele majore, omul, drepturile și libertățile lui. Ca să ne convingem de însem-
nătatea acestui titlu e de ajuns să subliniem faptul, că el cuprinde 45 de articole, adică aproape  
1/3 din textul constituțional.

În interesul față de această problemă, e de la sine înțeles. Drepturile și libertățile omului sânt 
nu numai o realitate, ci și finalitatea întregii activități umane. Această problemă de mult a încetat 
de a mai fi o problemă a unui stat aparte, devenind o problemă majoră a comunității internațio-
nale. Dezvoltarea și încurajarea respectării dreptului omului și a libertăților fundamentale pentru 
preocuparea permanentă, fără deosebiri de rasă, sex, limbă sau religie, a constituit o preocupare 
permanentă pentru O.N.U. încă de la Conferința de la San Francisco din 1945. 
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Ținând cont de toate acestea, pornind de la normele dreptului internațional ce se conțin într-o 
serie de acte internaționale prestigioase, la care după cum se știe a aderat și Republica Moldova, 
Declarația Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948, Punctul cu privire la dreptu-
rile economice, sociale și culturale, Pactul cu privire la drepturile civile și politice din decembrie 
1966, Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa – Helsinki 1975, Docu-
mentul final al reuniunii de la Viena a reprezentanților statelor participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa din 1989, și Cartea de la Paris din 1990.

Deosebit de semnificativ e faptul, că în conformitate cu articolul 4 al proiectului de Constituție 
se prevede, că dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor se interpre-
tează și se aplică în concordanță cu Declarația universală a drepturilor omului, cu pactele și cu 
celelalte tratate la care Republica Moldova este parte. Și că dacă există neconcordanță între pactele 
și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte 
și legile interne, au prioritate reglementările internaționale. Această regulă vine să sublinieze fap-
tul, că în situația în care s-ar ivi anumite nepotriviri, contradicții, conflicte între reglementările 
interne și cele internaționale, prioritate au ultimele prevederi.

Menționăm, că această prioritate este acordată numai reglementărilor din domeniul dreptu-
rilor și libertăților omului, și nu-i aplicabilă în alte domenii.

Titlul 2 este structurat în trei capitole. Capitolul l intitulat: Dispoziții generale, stabilește prin-
cipiile constituționale, ce țin de problemele generale ale drepturilor și libertăților.

În capitolul II drepturile și libertățile fundamentale sânt consfințite, inviolabilitatea dreptului 
la viață, dreptul la integritate, libertatea individuală, dreptul de apărare, dreptul la libera circu-
lație, dreptul la ocrotirea vieții interne, familiare și private, inviolabilitatea domiciliului.

Drepturile și libertățile sociale-economice și culturale, aceasta-i dreptul la învățătură, dreptul 
la ocrotirea sănătății, dreptul la muncă și la protejarea socială a muncii, dreptul la grevă, dreptul 
la proprietate, dreptul la moștenire, dreptul la un nivel de trai demn, dreptul la căsătorie, dreptul 
copiilor și tineretului la protecție și asistență, dreptul persoanelor handicapate la protecție socială 
specială.

Drepturile exclusiv politice sânt: dreptul de vot, dreptul de a fi ales. Drepturile și libertățile 
social-politice sunt: libertatea conștiinței, libertatea de exprimare, dreptul la informație, libertatea 
întrunirilor, dreptul la asociere, secretul corespondenței.

Drepturile garantate de stat, acestea-s: dreptul de petiționare, dreptul persoanei vătămare de 
către o autoritate publică…

În capitolul III sînt stabilite îndatoririle fundamentale ale cetățenilor cum ar fi: fidelitatea față 
de țară, apărarea patriei, respectarea Constituției și a legilor, satisfacerea serviciului militar, parti-
ciparea la cheltuielile publice.

E de menționat faptul că la formularea titlului menționat mai sus s-a pornit de la principiile 
unanim recunoscute de aplicare a drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetă-
țenilor.

Aceste principii fie că rezultă din principiile generale ale Constituției, fie că și-au găsit reflec-
tare în dispozițiile titlului, la ele se atribuie următoarele: universalitatea drepturilor și libertăților 
și îndatoririlor fundamentale, neretroactivitatea legii, egalitatea în drepturi a cetățenilor.

Funcțiile și demnitățile publice por fi ocupate de persoanele care au numai cetățenia Republicii 
Moldova. Protecția cetățenilor în străinătate și obligațiile lor.

Cetățenii străini și apatrizii se bucură de protecția juridică a statului. Cetățenii Republicii 
Moldova nu pot fi extrădați sau expulzați din țară.

Prioritatea reglementărilor internaționale, accesul liber la justiție, caracterul de excepție a 
restrângerii exercițiului unor drepturi sau altor libertăți.

Titlul III denumit autoritățile publice, este structurat pe capitole, iar unele capitole au și 
secțiuni. Titlul e constatat în strictă conformitate cu principiul de separare a puterii se stat.
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Remarcăm faptul că proiectul de Constituție admite acest principiu, stabilind totodată necesi-
tatea colaborării lor. Puterile colaborează între ele pentru a asigura bunul mers al statului.

În această ordine de idei menționăm, că Montesquieu venind în întimpinarea eventualei 
obiecții, că separația puterilor statului ar putea fi echivalată cu izolarea lor, sublinia însă, „Aceste 
trei puteri ar trebui să ajungă la un punct mort. Dar întrucât datorită mersului necesar al lucru-
rilor ele sânt silite să funcționeze, vor fi nevoite să funcționeze de comun acord”. Deci, spuse încă 
200 de ani în urmă.

Reieșind din cele spuse, proiectul de Constituție prevede unele modalități pentru menține-
rea unui echilibru ai acestor puteri, și un sistem de frâne ce conțin greutăți reciproce. Mai întâi 
sânt prevederi privitoare la componența investiturii, incompatibilitate și actele acestuia. Guver-
nul asigură realizarea politicii interne și externe a statutului și exercită conducerea generală a 
administrației publice. În îndeplinirea atribuțiilor sale, Guvernul se conduce de programul său de 
activitate acceptat de Parlament.

Parlamentul este în drept să-și exprime neîncrederea în Guvern. Inițiativa de neîncredere 
poate fi făcută de cel puțin ¼ din deputați. Ea se examinează după 3 zile de la data prezentării în 
Parlament, iar decizia urmează să fie luată cu votul majorității deputaților. O asemenea formu-
lare evită o noțiune de neîncredere prin surpriză sau adoptat în pripă sub impulsul unui moment 
emoțional, întrucît este un act de gravitate deosebită, constituind o criză guvernamentală.

Capitolul 8. Administrația publică. Reglementează administrația publică centrală de speciali-
tate și administrația publică locală, Extrem de important sunt problemele ce țin de administrația 
publică locală. Constituțiile contemporane se deosebesc foarte mult în ceea ce privește spațiul 
acordat problemei administrației locale, dacă unele Constituții se reduc la expunerea unei norme 
de trimitere, altele cuprind titluri întregi. Proiectul de Constituție propus nu răspunde la toate 
întrebările, el subliniază în primul rînd principiile de bază ale administrației publice locale, prin-
cipiul autonomiei locale și principiul descentralizării.

Aceste principii se pot găsi atît în edificarea fiecărei localități locale, cit și în raporturile dintre 
ele. E de la sine înțeles, că adoptarea Constituției va necesita efectuarea reformei administrativ-te-
ritoriale în Republica Moldova.

Conform proiectului de Constituție se propune de utilizat, ca unitățile administrativ-terito-
riale de bază în statul nostru să fie ținuturile. Acest termen nu este inventat de cineva, el este un 
termen istoric și a fost aplicat pe parcursul evoluției noastre istorice. Acest lucru nu va putea fi 
făcut într-o singură zi. Este nevoie de timp. Termenul real de efectuare a reformei poate fi arătat 
în compartimentul ce ține de dispozițiile finale și tranzitorii.

O problemă aparte o prezintă statutului localităților din stingă Nistrului și statutului unor 
localități din sudul Republicii Moldova. Ea urmează să fie soluționată prin legi organice, păstrîn-
du-se integritatea și caracterul statului. Aceste localități vor primi statut de unități administra-
tiv-teritoriale cu o autonomie largă.

Articolul 11 a proiectului e formulat în următoarea redacție, „pentru localitățile din stingă 
Nistrului, precum și pentru unele localități din sudul Republicii Moldova se atribuie norme de…”

Sfîrșitul peliculei 04 din 7 iulie 1994. Ora 17.00-17.25

Reglementările privitoare la Parlament. Acesta se prevede să fie organizat ca un Parlament ales 
pe baza pluralismului politic, prin vot universal, egal, secret și liber, exprimat pentru un mandat 
de 4 ani.

Principalele funcții ale Parlamentului ca purtător de cuvînt al întregului popor urmează să fie, 
funcția de reprezentare, funcția de recrutare al personalului guvernamental și funcția de control 
asupra executivului.
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Parlamentul – singurul deținător al puterii de a reglementa prin lege relațiile sociale, emite în 
exercitarea acestei puteri legi constituționale, legi organice și legi ordinare.

În capitolul următor al titlului sânt cuprinse reglementările privind Președinția Republicii 
Moldova. Dar fiind faptul, că Proiectul de Constituție pune la bază ideea unui executiv bicefal, 
Președintele Republicii Moldova paralel cu Guvernul reprezintă o ramură a puterii executive.

Proiectul de Constituție decretează o republică prezidențială, care funcționează în mare măsură 
după regulile publice parlamentare. Ca rezultat Republica Moldova reprezintă o republică semi-
prezidențială.

Din prevederile proiectului Constituției rezultă, că Președintele Republicii fiind șef al statului, 
reprezintă statul și este garantul independenței naționale, al unității și al integrității teritoriale a 
țării. Din cele spuse se pot contura două funcții prezidențiale, funcția de reprezentare și funcția 
de garant. Președintele poate declara cu aprobarea prealabilă a Parlamentului mobilizarea parțială 
sau generală. În caz de agresiune armată împotriva țării, Președintele ia măsuri pentru respingerea 
presiunii, declară starea de război și le aduce neîntîrziat la cunoștință Parlamentului. Președintele 
poate cere poporului să-si exprime prin referendum voința asupra problemelor de interes național.

Extrem de importante sânt frânele și contragreutățile care permit executivului, în persoana 
Președintelui, să influențeze linia de acțiune a legislativului. Această este în primul rând, cazul 
dreptului Președintelui de a trimite în termen de cel mult 2 săptămâni spre reexaminare Parla-
mentului legea adoptată de aceasta, dacă are obiecții asupra ei.

Cei drept, în cazul în care Parlamentul își menține hotărârea adoptată anterior, Președintele 
promulgă legea.

Președintele de asemenea este în drept, după consultarea Biroului Permanent și al liderilor 
grupărilor parlamentare, să dizolve Parlamentul în cazul imposibilității formării Guvernului în 
termen de 45 de zile sau a blocării procedurii de adoptare a legilor timp de trei luni.

Sistemul frânelor și contragreutăților prevede și dreptul Parlamentului de al suspenda din 
funcții pe Președinte în cazul săvârșirii de către ultimul a unor fapte grave, prin care încalcă 
prevederile Constituției.

Problemele Guvernului ca unul din cei doi exponenți ai puterii executive și-au găsit reflectare 
în capitolul 6.

Ședința sesiunii I a Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a treisprezecea  
din 7 iulie 1994 ora 17.25 – 17.50 p. 05 (Eugenia Spătaru)

Dl Lucinschi: Cu referire la drepturile autonomiilor, capitolul respectiv al proiectului de 
Constituție e formulat în următoarea redacție: „pentru localitățile din stingă Nistrului precum și 
pentru unele localități și sudul Republicii Moldova se atribuie forme și condiții speciale de auto-
nomie după statute speciale, aprobate prin legi organice. Legile organice ce reglementează statutul 
special a numărului total de deputați”.

Credem că o asemenea formulare, de altfel susținută și de către experți și specialiști străini, va 
fi acceptată și de către Parlament. Ea încă o data ne demonstrează tendința noastră de a soluționa 
problema în cauză pe o cale pașnică. Plus la aceasta, faptul că o asemenea lege va putea fi modifi-
cată prin vot calificat, poate servi o garanție juridică suplimentară.

Capitolul 9 din proiectul Constituției este consacrat autorității judecătorești. Sub aceasta denu-
mire fiind reglementate instanțele judecătorești, Consiliul Superior al Magistratului, Procuratura.

Cea dea treia putere judecătorească activează numai în limitele sistemului instanțelor judecă-
torești, acestea fiind singurele autorități publice chemate să înfăptuiască justiția în stat cu sprijinul 
procuraturii, organelor de anchetă, a avocaturii.
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În ultimul capitol distinct denumit „Economia Națională și finanțele publice”. Cuprinde norme 
referitoare la economie, proprietate, sistemul financiar, bugetul public național, impozite și taxe.

Autorii proiectului de Constituție au pornit de la faptul că în condițiile economiei de piață, 
rolul statului în economie este limitat de problemele esențiale, ce privesc apărarea și promovarea 
interesului public în cadrul economiei.

Titlul 5 Curtea Constituțională, reglementează problemele ce țin de controlul constituționa-
lității legilor. Un asemenea control se impune în condițiile unui stat de drept. În timpul de față 
în lume practic s-au cristalizat două modele principale de control al constituționalității legilor. 
Modelul American și modelul European.

În Republica Moldova a fost considerat oportun modelul European al controlului Constituției. 
În favoarea modelului European au fost aduse mai multe argumente și anume, Curțile Consti-
tuționale au fost instituite în statele cu un regim parlamentar sau semiprezidențial. Controlul 
Constituțional este concentrat într-o singură jurisdicție, care deține monopolul în acest domeniu. 
Curtea Constituțională este independentă de orice autoritate publică și se supune numai Consti-
tuției.

Titlul 6 Revizuirea Constituției reglementează inițiativa revizuirii, procedura și limitele sale. 
Conturând în așa mod caracterul stabilit și rigid al Constituției. Revizuirea Constituției poate fi 
inițiată de un număr de cel puțin 250000 cetățeni ai Republicii cu drept de vot, un număr de cel 
puțin 1/3 din deputații Parlamentului, de Președintele Republicii.

În fine titlul 8, purtând denumirea „Dispoziții finale și tranzitorii” vă cuprinde regulile referi-
toare la punerea în aplicare, ceea ce va parveni în mersul discuției aici în Parlament.

Am enumerat doar liniile generale, acelea principii și prevederi ce au fost puse în baza proiec-
tului de Constituție.

Stimați parlamentari, adoptarea unei Constituții de mult a încetat de a mai fi o problemă pur 
internă a unui stat. Dat fiind faptul, că Constituția este cartea de vizită a unui stat, e necesar ca să 
se corespundă anumitor criterii de apreciere. Numai ținând cont de ele, vom putea într-adevăr să 
facem un pas înainte spre comunitatea mondială.

Experții C.S.C.E. au stabilit, că o Constituție e cu adevărat democratică dacă, realizează un 
echilibru al puterii, instituie garanții temeinice a libertății cuvântului, garantează corespunzător, 
potrivit principiilor descentralizării și autonomiei locale, prevede o curte constituțională, regle-
mentează în detaliu drepturile, libertățile și îndatoririle cetățenilor, prevede pluralismul politic și 
pluripartitismul, prevede garanții pentru respectarea tratatelor internaționale.

Comisia pentru definitivarea proiectului de Constituție a ținut cont de toate aceste cerințe și 
exigențe. Rămâne ca Dvs. să vă expuneți părerile. Aș vrea doar să menționez faptul, că actele de 
expertiză și numeroasele consultări pe care le-am avut pe marginea proiectului, ne-au convins, că 
am mers pe calea acceptată de opinia mondială. Vă mulțumesc.

Acuma, dacă noi respectăm întru-totul hotărârea despre care am vorbit, trebuie să purcedem, 
deci, la procedură, ceea ce am discutat astăzi dimineață, discuții și înaintea adoptării acestei 
Constituții.

La întrerupere au venit propuneri să votăm fiecare, să discutăm fiecare articol aparte. Sintetic 
de acord cu propunerea aceasta?

Deci, eu aș putea să merg articol cu articol.
Articolul 1. – Sânt obiecții? Nu sânt obiecții.
Articolul 2. – nu sânt obiecții.
Articolul 3. Dle Ciorba, cu articolul 3 aveți ceva? Nu-i.
Articolul 4. Nu sânt obiecții.
Articolul 5. Tot nu sunt.
Articolul 6. Nu sânt.
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Articolul 7. Nu văd pe nimeni.
Articolul 8.
Da, articolul 7.
Vocea din sală: Să mă iertați, dle Președinte. Ori eu îl am pe acel vechi. Este exclus cuvântul 

„cuvântul comisiei”? Aceasta-i cel vechi, da? Deci, se exclude?
Dl Lucinschi: Da.
Articolul 8. Cum am înțeles eu el trebuie de votat? Da, dl Senic.
Dl Senic: Mulțumesc, dle Președinte. Noi am declarant momentul care a provocat disen-

siuni. Propunem o variantă de compromis, credem noi – să votăm în taină, cu vot secret, deci, 
momentul, 2/3 fiecare articol sau 50 plus 1.

Dl Lucinschi: Va mulțumesc. Microfonul nr. 4.
Dl Moșanu: Blocul Țăranilor și Intelectualilor. Noi suntem nedumeriți de faptul că comisia 

care a fost creată ieri, prin hotărârea Parlamentului, care urma să discute, și a discutat la ora  
8 azi dimineața amendamentul propus de noi. Vasăzică, acest amendament a fost fixat de către 
această comisie parlamentară și ce s-a întâmplat mai departe? S-a întâmplat următorul lucru, că 
această comisie a prezentat amendamentul nostru în fața unor fracțiuni parlamentare, care l-au 
respins. Sânt convins că aceasta nu este o procedură regulamentară, deoarece acest lucru trebuia 
să fie discutat. Rezultatul activității comisiei trebuia să fie adus la cunoștința Parlamentului și să 
fie discutat la ședință în plen. 

Aici nouă ni sa spus că două fracțiuni au luat decizia, că ele dau altă formula, care de fapt nu 
este altceva decât respingerea amendamentului nostru. Deci, noi vrem să subliniem încă o data, 
sensul amendamentului nostru a fost de a propune o procedură a Constituției, de votare finală a 
Constituției, a textului Constituției, după discuția, dezbaterea ei în ședința Parlamentului.

Deci, aceasta este sensul propunerii amendamentului nostru. Votarea, deci, modalitatea de votare 
a textului final al Constituției. Și avem și formula, vasăzică, avem și forma acestei liste pe care noi am 
propus-o. În care ar trebui să fie indicat numele deputaților. Lista deputaților, rubrica prima „pro” 
împărțită în două subdiviziuni. Vrea să zică, „fără rezerve, cu rezerve”, și altă rubrică „contra”.

Deci, rubrici, fără rezerve și rezerve, se referă la votarea Constituției în ansamblu. Deci, aceasta 
a fost propunerea noastră. Și fracțiunea noastră și care a fost așa cum am înțeles eu dimineața la 
ședința parlamentară,. Aceasta am vrut să spun.

Dl Lucinschi: Bine eu vreau încă o data să explic tuturor că noi vorbim despre formă și despre 
esență. Esența care este propusă de fracțiunea Țăranilor liberi și Congresul Intelectualității este 
respectată întrutotul în articolul 8. Este vorba că deputatul să nu fie lezat de dreptul să-și spună 
părerea și s-o înscrie în procesul-verbal, numiți-o listă, numiți-o stenogramă cum n-ar fi ea, în 
discuția acestei Constituții. Aceasta de mai mult de acuma este o modalitate nouă de a prezenta 
o listă.  E vorba ca să dăm posibilitate deputatului să-și expună amendamentele și ele să fie dacă 
trebuie publicate – publicate o să fie.

Noi putem, și noi public tot o să facem. Iată televiziunea e aicea tot. Vasăzică, este un pretext 
de a bloca Constituția. Până vom ajunge la modelul secret, eu cred că tot nu-i serioasă problema 
aceasta. Că noi suntem într-un Parlament de 100 de oameni, putem să discutăm noi lucrul acesta 
în mod deschis.

De aceea, având învederez că noi mergem pe articole, să respectăm această cerință. Pe urmă 
revenim și la alte forme, dacă n-om găsi limbă comună. 

Deci, eu încă o data pun la vot articolul 8. Încă o data vreau să vă spun, că aicea se reflectă tot. 
De la fracțiunea Socialistă Unitatea „Edinstvo”, încă o data amintesc, că da, într-adevăr fiecare 
articol noi o să căutăm posibilitatea să găsim 2/3 și consensul.

Asta-i tendința și aceasta-i intenția și dorința noastră. Dar este o modalitate și n-ar fi bine să 
inventăm noi diferite lucruri acuma la adoptarea Constituției noastre, declarând că am luat și 
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am pus la bază toate modalitățile acestea europene… De aceea eu aș vrea încă o data să pun la 
vot articolul, deci, am ajuns la articolul 8. Pun la vot articolul 8. Să vedem, să vedem. Pun la vot 
articolul 8 încă o data. Cine-i pentru aceea… Să înțelegeți încă o data că noi prin aceasta nu lezăm 
dreptul la nici un deputat.

Cine e pentru aceasta ca articolul 8 să fie votat… Da, poftim nr.4.
Dl Dolganiuc: Noi avem o propunere, dle Președinte. Noi considerăm că acest articol, probabil 

că sînt diferite disensiuni, deci, stânga-dreapta. Și atunci poate că ar fi bine să mai fie încă un 
articol, articolul 9. Și articolul 9 să fie articolul 10. Împărțim în două acest articol 8. Atunci poate 
va fi o modalitate de ași expune …

Dl Lucinschi: Atunci cum propuneți dvs.?
Dl Dolganiuc: Deci, aliniatul 1 și 2 este și rămîne articolul 8. Iar aliniatul 3 – un nou articol. 

Articolul 9.
Dl Lucinschi: Poftim. Noi putem să acceptăm aceasta? Atunci eu pun la vot propunerea aceasta, 

că prima parte îi dau citire, „votarea pe articole se face cu vot a jumătate plus …din numărul total 
al deputaților. Deputații votează prin vot deschis”.

Și al II-lea articol. Și ultimul alineat, …votarea Constituției… Acesta-i punctul 8, articolul 8.
Articolul 9 îi cu rezervele acestea. Vasăzică, aceasta-i articolul 9.
Bun, atunci articolul 8. E clar despre ce este vorba? Îl despărțim în două. Cine-i pentru articolul 

8 în noua redacție, deci, aliniat, al 2 și al 3-lea. Al 4, da. Scuzați vă rog. 1, 2 și al 4. Vă rog cine-i 
pentru propunerea aceasta vă rog să votați.

Numărătorii.
0 мои поздравления.
½ plus 1
38
Dl Lucinschi: 57 de deputați au votat pro. Cine e contra?
Vă rog cine socoate aicea?
Numărătorii
Sectorul 3-0: 26
Dl Lucinschi: Citiți? 26 împotrivă. Dle Trombițchii, Dvs. sunteți parlamentar de acuma vechi, 

eu vă rog fără observații de acestea, (поздравляю).
Voce nedeslușită din sală
Dl Lucinschi: Да пожалуйста.
Acuma ceea ce se referă la punctul acesta care de acuma va deveni 9. Ce facem noi cu punctul 

acesta? A? Poftim, iată dl Rusu.
Dl Rusu: Vasăzică, domnilor deputați, eu încă o dată repet că dimineața noi ne-am strâns ca să 

strângem formulele, care au fost propuse ieri. Vasăzică, care-i formula? Eu vă dau citire formula 
deputatului Moșanu. Vasăzică, iată care a fost formula, „deputatul votează prin vot deschis. Opți-
unea votantului, confirmată prin semnătură se fixează într-o listă specială, în care deputatul își 
poate exprima rezerve în privința unor articole. În numărul total de voturi exprimate pentru 
adoptarea Constituției se includ și voturile deputaților care se vor pronunța cu rezerve în favoarea 
adoptării Constituției. Exprimarea rezervelor nu atrage după sine consecințe juridice”.

Aceasta este formula formulată de către dl deputat Moșanu. Cei trei deputați care au propus, 
au înaintat propunerea legislativă, s-au oprit la formula care este acuma în proiectul legii.

Dl Lucinschi: Domnilor deputați, eu am propus și dl Moșanu, dl Dediu, eu am propus totuși 
o soluție de compromis. Când am spus că într-un extras de proces-verbal. E același, acesta tot 
poate fi extras, că formula aceasta au s-o facă de acuma cine? Comisia, trebuie o comisie. Poftim. 
Aceasta-i chestie de procedură. Aceasta-i una și aceeași. Eu vă rog nu insistați la, anume la 
momentul acesta. Vasăzică, găsim în forma aceasta ceva excepțional. Că de acuma trezește cam 
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suspiciuni, că de ce… Noi vorbim de esență. Esența e în aceea. Ea poate să fie și formulată, mai 
știu eu, dacă facem un extras. Lista deputaților ș.a.m.d. Tot una o să facem. La sfârșitul discuți-
ilor, înainte de a semna Constituția.

Noi doar facem la 27 planificăm ca să facem finala, dar la 29 numai semnarea. Deci, până la 27, 
29 faceți orice extras acolo poftim. Nu, îi clar, noi am vorbit despre aceasta. Dl Matei.

Dl Matei: Matei, Blocul Țăranilor și Intelectualilor. Dle Președinte al Parlamentului, păi, ce 
schimbă chestia aceasta? Deci, este vorba noi v-am dat ca o formă. Este votul „pro”. Și-i clar dacă 
are cineva rezerve la articolul 126 sau 13 își pune acolo rezerva la articolul 126 sau 13. Și-i gata, nu 
este chestiunea. Și votul se consideră pro. Ce este aicea atât de grav?

Dl Lucinschi: Dle Matei, noi vorbim despre una și aceeași. Posibilitatea deputatului de ași 
expune amendamente pe acele articole unde găsește el de cuviință. De acuma forma care a fi, 
aceasta-i altă problemă. Și ce noi trebuie să discutăm forma aceasta, dacă el a spus-o la microfon 
și-i scrisă în procesul-verbal? De acum fă orice formă. Și aceasta o să facem indiferent de hotărîrea 
Parlamentului. 

Dl Matei: Da, dar și procedura de votare este alta. Se votează pe listă. Așa cum a fost votată 
și Declarația despre Independență. Se votează pe lista, treptat se apropie și se semnează votarea. 
Aceasta-i cu totul altceva. 

Dl Lucinschi: Poftim. Aceasta-i de acuma, aceasta-i altă problemă. Dacă ajungem la unele 
articole. Vedeți s-a propus chiar să se voteze secret. Deși noi am scris aicea că-i deschis. Am scris 
de acuma și am votat. Poate să fie și nominal. Nominal nimeni nu ne interzice. Dacă ajungem la 
un articol și cineva propune că nominal votăm, că-i nominal și-i tot. Și poate să ajungem la unele, 
unde o să fie amendamente. Aicea orice deputat poate să-și… Atunci scriem și nominal și-i tot. 

Dl Moșanu: Moșanu, Blocul Țăranilor și Intelectualilor. Deci, aceasta-i vot nominal. Numai 
acest vot nominal se fixează în lista despre care se vorbește în amendament. Aceasta este. Deci, 
se semnează așa cum s-a semnat la Declarația de Independență cu permisiunea Parlamentului, 
că fiecare deputat atunci cînd are rezerve să-și poată formula rezerva. Aceasta este și vreau să 
răspund, că anume propunerea noastră urmărește scopul principal de a crea condiții tuturor 
deputaților care au rezerve în privința unor articole, ca să poată la votul final să voteze pentru 
întreaga Constituție. Aceasta este sensul, dar nu de a bloca votarea Constituției. Acest lucru l-am 
explicat ieri și vreau să-l subliniez încă o data și astăzi. Deci, este vorba de vot nominal, prin 
semnătură și cu dreptul deputatului care are rezerve să și le formeze. Este vorba de votul… 

Sfîrșitul peliculei 05 din 7 iulie 1994, ora 17.25-17.50

Ședința sesiunii I a Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XIII-a  
din 7 iulie 1994, pelicula 06, 17.50-18.00 (Galina Vitu)

Dl Moșanu: … Am explicat ieri și vreau să subliniez încă o data și astăzi. Deci, este vorba de 
vot nominal prin semnătura și cu dreptul deputatului care are rezerve să le formuleze. 

Dl Lucinschi: Este vorba de votul nominal. El în regulamentul nostru este? Dacă ajungem noi 
la un articol și iar, iată cum astăzi nu găsim limbă comună, punem nominal, dar nominal aceasta 
înseamnă ceea ce … numai să semneze … poftim, amendamentele, amendamentele în scriere. 
Nu, care-i problema?

Atunci ce, rămâne să spunem că deputatul votează prin vot deschis sau… dar nominal noi 
avem în regulament, ce, acesta… Atunci, eu pot să pun la vot trece – nu trece, astăzi de acuma …

Dl Matei: Îmi dați voie? 
Deci, este vorba de votul nominal nu a unui articol sau a… Dar votul nominal al Constituției, 

ceea ce-i cu totul altceva, votul nominal al Constituției în întregime.
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Dl Lucinschi: Votul nominal al Constituției noi am vorbit, iată e scris aicea că se semnează, 
apoi cum nu-i vot nominal? Mai nominal decît semnătura tot semnat, semnat textul Constituției, 
am adoptat …

Poftim, Dl Andronic…
Dl Andronic: Eu încă o data vreau… ultima data vreau să chem colegii mei. Dacă deputații din 

Blocul țăranilor și intelectualilor au în vedere să semneze Constituția cu rezerve, noi nu putem să 
acceptăm. Dar dacă vor să facă o listă aparte și scriem că lista nu poate fi ca document adițional la 
Constituție, atunci putem să votăm.

Dl Lucinschi: Bine, procedăm în felul următor, este amendamentul dlui Moșanu care eu 
trebuie să-l pun la vot. Deci… (rumoare în sală)

Dl Moșanu: Dlor deputați, de ce se prezintă situația așa parcă nu s-ar înțelege clar ceea ce vrem 
noi să punem. Noi am spus foarte clar, că vrem să fie formulat dreptul la rezerve privitoare la 
anumite articole. Când e vorba de Constituție în ansamblu, noi votăm Constituția în ansamblu. 
Dl Andronic, a explicat-o de câteva ori și o repet și acuma, că noi cerem să avem dreptul de a ne 
exprima rezervele privitoare la unele articole, poate la 1-2 articole… și nu se referă rezervele la 
votarea Constituției în ansamblu, noi vom vota Constituția în ansamblu.

Și eu am propus, ieri special am spus, că voturile care vor fi, toate voturile care vor conține 
această rezervă la care m-am referit să fie considerate ca voturi pentru aprobarea Constituției, și 
am mai repetat-o și acuma, despre aceasta este vorba. Aceasta este propunerea.

Dl Andronic: Dl Moșanu, din punct de vedere a dreptului, semnătura textului final al Consti-
tuției cu vreo rezervă, la vreun articol pune la îndoială tot textul general integral al Constituției. 
Dacă aveți rezerve la careva articol, dar documentul final nu poate să fie semnat cu rezerve, deoa-
rece atunci rezervele acestea vă dau posibilitatea mai târziu să spuneți că n-ați fost de acord și să 
încălcați Constituția. Aceasta este…

(Voci nedeslușite din sală)
Dl Lucinschi: Vorbim 2 zile, dar nu ne înțelegem… Eu l-am înțeles așa pe dl Moșanu, ajungem 

la articolul 13 si punem la vot două… cât acolo? Sânt 3 propuneri, de exemplu ajungem la două 
sau … să punem la vot. Să punem una la vot, se pune alta la vot.

Acuma, dl Moșanu are amendament pe problema aceasta, el nu votează dar spune că aș vota 
dacă ar fi formula cutare. Așa-i?

(rumoare în sală)
La sfârșit? La finală? La final. E clar, e clar dlor, da?
(voci din sală „da”)
Pun la vot propunerea dl Moșanu. Cine e pentru aceasta? Cine e pentru a susține propunerea 

dlui Moșanu, vă rog votați.
Numărătorii: 14.
Dl Lucinschi: 14.
Cine este contra?
Numărătorii:
21. 
38. 
Dl Lucinschi: 59 – contra, 14 – pro, da? Bine, nu se acceptă.
Acuma, cine e pentru totuși a lăsa varianta aceasta sub articolul, deci… aceasta alineatul 3. 

Totuși rezervele depind nu numai de propunerea dlui Moșanu, poate să fie alte rezerve, deci lasă 
să fie fixate, eu cred că este un lucru normal.

Cine e pentru că art. 9 de acuma să fie în alineatul acesta 3 din art. 8 …e clar, da?
(Voci nedeslușite)
A? Să-l citească, da, poftim, dl Rusu… 
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Dl Rusu: Vasăzică, art. 9. Rezervele votantului asupra unor prevederi constituționale …
(rumoare în sală)
… mai repet o data oameni buni.
Dl Lucinschi: Da.
Dl Rusu: Rezervele votantului…poate nu-i inclus microfonul. Rezervele votantului asupra 

unor prevederi constituționale la cererea lui, sînt fixate într-un extras din procesul-verbal al 
votării.

Acest fapt nu lipsește deputatul de dreptul de a vota Constituția în ansamblu. Rezervele nu 
influențează asupra capacităților obligatorii și prevederilor constituționale.

Dl Lucinschi: Clar, dialog?
Pun la vot. Cine-i pentru propunerea aceasta, vă rog să votați. 
Vocea din sală: 17 – pentru și contra.
Dl Lucinschi: Domnilor deputați, un minut. Cine v-a dat voie Dvs.?
Dl Matei: Deci, noi ne vedem obligați să nu participăm la această procedură care o practicați 

Dvs.
Dl Lucinschi: A, iată aceasta e și esența atunci. Nu, nu, nu, democrație dlor. Trebuie să va 

supuneți majorității. 
Dl Moțpan: …Declarați și să ieșiți, dar așa va purtați…
Dl Lucinschi: Bine.
Dl Moțpan: Să-i lipsim de mandate atunci, și-i tot.
Dl Lucinschi: Dl Rusu, în conformitate cu toată legislația noastră, dați propunere. Ce înseamnă 

lucrul acesta?
Deci, ați numărat?
(vocea din sală 17)
Dl Lucinschi: 17. mai departe…
Numărătorii: Aicea sînt 36, 2 – contra, da?
Dl Lucinschi: 2 – pro, cât? Contra n-am votat încă?
Încă o data votăm, votăm, poftim…
Numărătorii: 36.
Dl Lucinschi: 36. așa.
(rumoare în sală)
Dl Lucinschi: 11 12…a? 61 – pro. Cine-i contra? 72, scuzați vă rog, scuzați vă rog, 78 au votat, 

da. Cine-i contra? Contra nu sunt. Așa, acuma domnilor deputați, eu vă rog să vă calmați. Legea 
aceasta dă posibilitate de a discuta proiectul de Constituție în modul cel mai democratic, dă posi-
bilitate de a avea amendamente și de a le fixa, și ne impune pe noi să lucrăm în așa fel, ca majori-
tatea sau toate articolele să treacă totuși cu două treimi, cu nouăzeci de procente, dar cel mai bine 
unanim.

Eu cred că consultările care trebuie să aibă loc între toate fracțiunile, indiferent că fracțiunea a 
plecat, dar eu cred că prin aceasta e făcut un pas foarte de stimă față de Parlamentul nostru.

Dl Matei: Dle Președinte, îmi pare că nu s-a pus la votare legea în ansamblu.
Dl Lucinschi: Acuma, este legea în ansamblu. Cine e pentru aceea să votăm legea aceasta în 

ansamblu, vă rog să votați. 
Numărătorii: 38.
Dl Lucinschi: 38
Dl Lucinschi: O minută, o minută, încă o dată. 38 – 17 vă rog din fracțiunea aceasta, cine e 

pentru votarea în ansamblu a acestui document, vă rog să votați.
Dl Lucinschi: Nu votează nimeni, bine.
Așa, avem 55, 55 de … normal, da?
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55. Cine-i contra? Numărați vă rog, cine e contra.
Numărătorii: 26.
Dl Lucinschi: Foarte bine, dlor. Tot ce se face mai înainte tot e bine… mai târziu.
Câți sunt împotrivă?
Dl Trombițchi: Cîți sunt împotrivă?
Dl Lucinschi: Câți împotrivă au fost?
26
Dl Lucinschi: 55 – pro, 26 – împotrivă. Deci, legea este adoptată.
Dlor deputați, cum procedăm noi mâine. Noi mâine poate lucrăm până la ora 16.00? Noi astăzi 

n-am întrat în discuție. Eu mă adresez către Dvs. Începem la 10.00, noi putem să lucrăm până la 
16.00? Sau până la ora 15.00.

(voci nedeslușite din sală)
Nu, lucrăm cu întrerupere. Poate până la 14.00… (vocea din sală, pînă la 14.00)
Până la 14.00. Bine, v-am convins. Dar mâine ne înțelegem, da. 
La revedere, vă mulțumesc.
(sfârșitul peliculei 06, din 07.07.94)

Ședința sesiunii I a Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XIII-a  
din 8 iulie 1994, p01, 10.00-10.25 (Galina Vitu)

A prezidat ședința Dl Petru Lucinschi.

Dl Lucinschi: Sânt înregistrați deja optzeci și opt de deputați, putem să începem a lucra. Vă 
rog, să onorăm Drapelul republicii.

Vă rog, ocupați locurile. 
Deci, astăzi începem discuția proiectului de Constituție a Republicii Moldova în prima lectură. 

De la început vreau să dau citirii pentru a vă aminti discuția în prima lectură. Aceasta este prevăzut 
de regulamentul nostru în art. 60, 61, 62.

Dezbaterea proiectului de lege în prima lectură constă, în prezentarea de către autor a proiec-
tului în conformitate cu prevederile articolului respectiv, audierea raportului comisiei perma-
nente responsabile de proiect. Luările de cuvânt ale deputaților cu respectarea obligatorie a ordinii 
acordării de cuvânt a reprezentanților fracțiunilor parlamentare.

Raportul comisiei permanente sesizate în fond, este prezentat de către președintele acestuia 
sau de un raportor desemnat de comisie.

Art. 62. în cursul dezbaterii proiectului de lege în prima lectură nu pot fi făcute amendamente, 
dar pot fi examinate propuneri privind adoptarea legii, remiterea proiectului de lege comisiei 
permanente sesizate în fond sau alte comisii competente pentru definitivare. Nu, în cazul nostru 
comisia respectivă. Adoptarea proiectului de lege în întregime și supunerea ei dezbaterii în a doua 
lectură și respingerea proiectului de lege. Iată care sânt variantele. 

Modul de dezbatere ulterioară a proiectului de lege se stabilește prin hotărârea Parlamentului 
în fiecare caz în parte cu votul, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul total al deputaților 
prezenți.

Modul ulterior noi ieri l-am … de acum l-am acceptat, deci, iată ce vine de la prima discuție în 
prima lectură. Se propune, câte unul, dar celelalte fracțiuni care doresc, poftim și 2 reprezentanți 
pot să ia parte la discuție ca să-și expună părerea. 

Mai departe. Pe urmă de continuat, aceasta e până la 10 minute. Pe urmă de continuat discuția 
încă o oră, că deputații să-și exprime părerea despre proiectul de Constituție, pe urmă n-ar putea 
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așa, după ceea ce … Dacă se acceptă această propunere, deci noi vre-o oră am putea s-o ascultăm, 
fracțiunile reprezentanților vreo oră, o oră și jumate, pe urmă luăm decizia, o adoptăm sau n-o 
adoptăm, pe urmă în corespundere, în conformitate cu ceea ce am hotărât ieri, sunt preconizate 
cinci zile pentru a prezenta amendamentele. 

Având în vedere… Poate pentru unii deputați e cam greu ca să formuleze unele propuneri 
care gândește de cuviință, pentru aceasta eu vă rog, sânt posibilități, fiecare fracțiune are câte un 
consultant, în comisii sînt consultanți și Comisia noastră juridică este gata în fiecare minută, cine 
dorește din deputați pe parcursul acestor cinci zile să vină să-și expună părerea și ei vor ajuta să 
formuleze… Vor ajuta deputatul să formuleze aceste gânduri.

Dacă noi vom reuși astăzi s-o adoptăm în prima lectură, atunci mai repede Comisia de definiti-
vare și redactare a proiectului de Constituție ar începe lucrul pentru a le sistematiza și a se pregăti 
de discuții în a doua lectură, aceasta a doua lectură – lectură esențială, de bază, unde va fi discutat 
fiecare articol aparte, după cum știți. 

Iată care sânt propunerile pentru organizarea discuției proiectului de Constituție în prima 
lectură. 

Sunteți de acord cu aceste propuneri?
(voci din sală da)
De acord. Atunci, în primul rând, da, în primul rând, vreau să dau citire Hotărârea Judecăto-

riei Supreme.
A valida ca deputați în Parlamentul Republicii Moldova pe candidatul supleant al blocului 

electoral Partidul Socialist și mișcarea „Unitate-Edinstvo” – dl Dimitru Prijmireanu, înscris în 
lista nr. 4 aprobată prin hotărârea plenului Judecătoriei Supreme din martie 1994, precum și 
candidații supleanți ai Partidului Democrat Agrar din Moldova – domnii Mihai Gagiu și Pavel 
Nedranco, înscriși în lista anexă nr. 5 ș.a.m.d.

Deci, astăzi dl Nedranco și dl Gagiu sânt prezenți. Va felicităm cu începutul lucrului în Parla-
mentul nostru… (aplauze în sală)

Reprezentantul partidului socialist am înțeles că nu este astăzi, dar poate să înceapă a lucra.
Deci, purcedem la discuție. Poftim, cine vrea să-și… de la reprezentanții fracțiunii și ceilalți 

vă rog să vă înscrieți, dați biletele cine dorește să ia cuvântul în dezbateri. Poftim. Reprezentanții 
fracțiunilor. 

Da, dl Popușoi, reprezentantul fracțiunii Partidului Democrat Agrar… 
Dl Popușoi: Stimată audiență în sfârșit a sosit ora și clipa când punem în discuții proiectul 

Constituției Republicii Moldova în prima lectură, E și timpul pentru că peste o lună și ceva se 
împlinesc trei ani de la declararea independenței statului nostru – Republica Moldova.

E și timpul, pentru că mâine și poimâine se va examina chestiunea cu privire la primirea noastră 
în calitate de membru al Consiliului Europei și fără a avea o lege fundamentală – Constituția, fără 
această condiție obligatorie nu vom fi acceptați. 

În afară de aceasta, în condițiile crizei economice, în perioada cînd trebuie să pornim procesele 
reformatoare, avem nevoie de foarte multe legi noi create în condiții noi. Dar ele, aceste legi, nu 
vor avea o valoare practică, dacă nu vor reieși dintr-o Constituție nouă care să reflecte o situație 
nouă, adică ceea a unui stat suveran și independent.

Stimați colegi, după cum va amintiți, elaborarea proiectului Constituției a început cu patru 
ani în urmă, încă în vechiul parlament. A fost un proces complicat și dramatic, aș spune eu. De 
ce?

Grupul „Viața satului” a făcut totul , a făcut tot ce a depins de el, ca proiectul să fie dat publici-
tății și să fie pus în discuție de către întregul popor. De asemenea, chiar din primele zile de activi-
tate a noului Parlament, din inițiativa fracțiunii Partidului Democrat Agrar a fost formată comisia 
specială cu privire la redactare și definitivare a proiectului Constituției.
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Fracțiunea noastră a luat în dezbatere în repetate rânduri și a examinat-o cu o deosebită atenție 
și responsabilitate proiectul legii fundamentale prezentat de către Comisia constituțională. În 
cadrul discuțiilor au fost înaintate un șir de propuneri, precizări. Aceste amendamente membrii 
fracțiunii le-au formulat. Luând în considerație realitatea social-politică, perspectiva dezvoltării 
țării.

În lumina celor spuse, fracțiunea propune, ca proiectul Constituției prezentat de comisie să 
fie adoptat în prima lectură, urmând ca timp de cinci zile fracțiunile parlamentare, deputații să 
transmită în scris comisiei amendamentele, propunerile, sugestiile, în acest fel venind la cea dea 
doua lectură, să putem lucra mult mai productiv.

Stimați colegi, viața e în continuu în mișcare, Constituția veche nu mai corespunde cerințelor 
zilei, și cea, ce am promis alegătorilor trebuie să înfăptuim. Reieșind din cele spuse, vă chem dom-
nilor deputați să votați proiectul noii Constituții în prima lectură. Vă mulțumesc pentru atenție.

Dl Lucinschi: Vă mulțumesc.
Poftim… dl Sidorov, reprezentantul fracțiunii Partidului socialist „Unitate-Единство”.
Dl Lucinschi: Da, vă mulțumesc.
Poftim… dl Tănase, Fracțiunea Frontului Popular.
Dl Tănase: Dle Președinte al Parlamentului, domnilor deputați, onorată asistență, Frontul Popu-

lar Creștin Democrat din primele zile ale mișcării de eliberare națională a pledat pentru instaurarea 
pe aceste teritorii a drepturilor, libertăților, a unei democrații echitabile și a unui stat de drept.

Aceste principii ale organizației noastre și-au găsit întruchipare și în programul nostru elec-
toral, primul compartiment al căruia este statul. Într-adevăr, nu este problemă mai important 
pentru noi astăzi, decât instaurarea unui stat cu adevărat democratic pe principiile dreptului și 
libertăților omului.

Formulările în acest compartiment care sânt pornite de la doctrina democrației creștine, 
doctrina care stă la baza activității formațiunii noastre, cu satisfacție constatăm, că în mare parte 
și-a găsit întruchipare în acest text al proiectului de Constituție, și pornind de la aceasta, formați-
unea noastră susține în mare parte prevederile acestui proiect de Constituție.

Noi pornim de la aceea, că în proiectul de Constituție, în Constituția care va fi adoptată de 
către Parlament la această etapă nu trebuie și în viitor, sigur că nu trebuie să-și găsească loc 
nici un neadevăr, în textul acestei Constituții. Adevărul este unul singur și este cunoscut de 
toată lumea. Adevărul național, adevărul istoric trebuie să fie cheia acestui text al proiectului de 
Constituție.

Pornind de la aceasta, formațiunea noastră și fracțiunea care reprezintă formațiunea în actualul 
Parlament este … se ține de principiile de bază, că în problemele-cheie, cum ar fi limba, cum ar 
fi deci libertățile omului. Drepturile și libertățile omului și îndatoririle omului să fie întruchipate 
în așa mod, cum dictează doctrina care stă la baza activității formațiunii noastre și cum prevede 
dreptul internațional.

Pornind de la cele expuse, eu din numele formațiunii noastre, chem deputații când vor purcede 
la discuții concrete pe articole să țină cont de următoarele momente.

Deci acest proiect de Constituție care este acuma în fața Dvs. Sigur că în mare parte este un text 
bun, însă cu părere de rău în textul Constituției și-au găsit loc și unele lucruri care sânt pe o parte 
destul de discutabile, pe de o altă parte este un neadevăr. Și pornind de la aceasta, formațiunea 
noastră propune, ca în preambulul acestui text de Constituție, pornind de la faptul că Republica 
Moldova a apărut în rezultatul adoptării Declarației de independență, preambulul Constituției să 
fie bazat pe această Declarație de independență.

Și anume pe textul acestei Declarații de independență, fiindcă Republica Moldova a fost, a 
apărut și a fost recunoscută anume în baza acestui text. Și pornind de la prevederile concrete din 
acest text, noi existăm astăzi ca un stat care este și membru al Organizației Națiunilor Unite.
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Sigur, dacă nu se pot găsi formulări și nu ajungem la un text care ar fi unanim acceptat de 
către toți, putem purcede și la altă modalitate care de fapt și-a găsit întruchipare și în Constituția 
multor state ca … Constituția poate fi adoptată și fără un preambul. Aceasta nu prejudiciază 
nicicum valoarea proiectului Constituției, nu prejudiciază nici cum momentele cheie din această 
Constituție, dar va putea acorda unele neînțelegeri.

Faptul că în textul Constituției și-a găsit loc și un moment care este regretabil pentru forma-
țiunea noastră și care nicicum nu poate fi acceptat pornind iarăși de la doctrina care stă la baza 
formațiunii noastre – dreptul omului la viață, ne impune și un compartiment respectiv în această 
problemă, am în vedere dreptul omului la viață, momentul care este fixat că pedeapsa cu moartea 
poate fi aplicată în condițiile legii ori nu știu cum.

Este un lucru de importanță foarte mare, că în aceste texte de Constituție și-au găsit întruchi-
pare drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Și pornind de la aceasta, noi susținem 
acest compartiment din Constituție, însă, sigur că avem și aicea niște amendamente cum ar fi 
momentul cu libertatea presei.

Un alt moment din acest text al Constituției este un moment, care frământă pe toți astăzi și 
care de fapt este … și care n-ar trebui să fie momentul – cheie, fiindcă momentul – cheie într-o 
Constituție este într-adevăr drepturile, libertățile omului și divizarea puterilor în stat. Dar totuși 
el a fost și rămâne un moment – cheie, momentul cu limba oficială

(Sfârșitul peliculei 01 din 08.07.95)

Ședința sesiunii I a Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a treisprezecea  
din 8 iulie 1994, ora 10.25 – 10.50, pelicula 02 (Vasilița)

Dl Tănase: … pentru persoanele aparținând minorităților etnice, adică altor naționalități. Și 
în articolul 13 să fie o singură formulare. Care este limba oficială? Limba oficială trebuie să fie 
formulată foarte exact așa cum este adevărul științific. Fără a mai fi unele dezvoltări și precizări. 
Sigur că modul de funcționare a limbilor așa cum este stabilit printr-o lege organică, trebuie să fie 
indicat, se stabilește prin lege organică.

Domnilor, nimeni încă n-a dovedit, că este absolut necesar de a acorda niște statute special, 
ultimele materiale de la Consiliul Europei din contra dovedesc, că acest lucru nici nu trebuie să fie 
făcut. Trimiterile false la diferite documente internaționale cu privire la necesitatea adoptării aces-
tor statute, acordării unor statute, sunt false din start, sunt documente care dovedesc acest lucru.

Pornind de la faptul, că nu este dovedit acest lucru, fiindcă acest lucru trebuie să fie dovedit 
pe parcursul a multor zile și poate luni, dar poate și ani. Nu este bine ca să fie această stipulare în 
Constituție, …

Dl Președinte: Vă mulțumesc, dl Tănase…
Dl Matei: Onorat Parlament, domnilor și doamnelor. Discutarea și adoptarea Constituției este 

un eveniment de cea mai mare importanță în viața politică a unui stat și are o semnificație aparte 
pentru organul reprezentativ abilitat să stabilească prin acest act modelul și modul în care socie-
tatea va evolua în continuare.

În cazul nostru un asemenea document, Legea supremă a statului trebuie să se bazeze și să țină 
cont, atât de experiență constituțională europeană cu o vechime de peste 350 de ani, de normele 
de drept internațional în domeniu, cît și de etapele parcurse în ultimii ani, felul și modul în care 
Republica Moldova a apărut ca stat, și-a proclamat suveranitatea și independența.

Proiectul de Constituție propus spre discuție, elaborat de cele două comisii constituite încă de 
vechiul Parlament, revăzut și definitivat de comisia înființată, conține în articolele sale noțiunile 
fundamentale ce vizează reforma constituțională. Poate servi drept temei serios pentru discuții 
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menite să ducă la adoptarea unei Constituții, a statului de drept, reglementările cărora ar concorda 
cu practica și normele internaționale.

Comisiile care au elaborat și definitivat proiectul de Constituție, au depus o muncă importantă 
care trebuie apreciată ca atare. 

Cu toate acestea, având în vedere, precum am spus, că au fost luate în cont concluziile la care 
a ajuns știința contemporană, dar cu toate acestea există anumite formulări care pot trezi discuții 
nedumerite sau chiar interpretări eronate.

Cu toate acestea, includerea în articolul 24, alineatul 3 a prevederii privind aplicarea pedepsei 
capitale, nu concordă cu linia predominantă în ultimii ani în dreptul constituțional și internați-
onal privind abolirea acestei pedepse și poate e cazul să se revină la acest articol. Cum este cazul 
să fie…

Avem un șir de alte observații vizând titlul 3 din proiect – autoritățile publice, în special la 
capitolul 8, administrația publică. Și la capitolul 9, autoritatea judecătorească, unde mai rămâne 
în opinia noastră nesoluționată problema privind locul și rolul procuraturii în sistemul organelor 
judiciare și de drept, statutul procurorilor.

Se face voit confuzia între limbă și grai. În cazul dat, între limbă română și grai moldovenesc, 
parte componentă alături de alte graiuri a limbii române. Se mai afirmă că în asemenea situații 
chipurile știința nu are nici o valoare…

Ei vor să-i impună opiniei publice ideile staliniste aberante, că noțiunile: „moldovenesc”, „mol-
dovean”, „moldovenească“ sunt contradictorii noțiunilor: „românesc”, „român”, „românească”, 
„română”. Se lasă impresia, că noțiunea de limbă moldovenească a predominat chiar în epoca 
medievală.

În prefața intitulată „Cuvântul împreună” către toată semința românească se menționează: 
eu Vasile Voevod cu daruri lui Dumnezeu… Alt moment literar de primă importanță pentru 
stabilirea normelor limbii noastre literare este psaltirea mitropolitului Dosoftei care poartă titlul 
„psaltirea a sfântului proroc David pre limba românească”, în prefața căreia Dosoftei se întreabă, 
neamul țării Moldovei de unde dă roadă, adică, provine? Din țara Italiei tot omul să creadă.

Și referitor la numele limbii noastre, în capitolul 6, măcar dar că și la istorie, și la graiul, și stră-
inilor și îndesind cu vremea cu veacuri, cu primeneli au și dobândesc și alte nume, iar acele care 
este vechi nume stă întemeiat și înrădăcinat, roman cum vedem…

Dl Președinte: O minută, o minută. Eu vreau să-i întreb pe deputați, dorește încă cineva să-și 
expună părerea? Nu în lectura a doua, dar dl Lazarev, poftim. Nu-i nimic, noi lucrăm încă o oră 
și-i tot.

Dl Lazarev: Stimate Președinte, stimați colegi deputați. În istoria fiecărui popor, oricărei țări 
sunt evenimente de lungă durată sau de mai scurtă durată, care cu adevărat sunt evenimente 
istorice…

Eu mă întreb deseori, cum de noi oamenii a unei țări am manifestat în timpul celui de al doilea 
război mondial o forță imensă. Forța care a dus la distrugerea celei mai grave puteri militare din 
lume? La bază a fost pusă nu cantitatea sau calitatea armamentului, dar a fost pusă unirea tuturor 
oamenilor, indiferent de naționalitate, și această unire a fost mai presus de orice armă. Dacă astă 
unire o să fie prezentă și astăzi, eu sunt sigur, sunt încredințat că Constituția o să fie aprobată.

Sfârșitul peliculei 2 din 8 iulie 1994.

Ședința sesiunii I a Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a treisprezecea  
din 8 iulie 1994, pelicula 03, ora 10.50 – 11.40 (Vasilița)

Dl Lazarev: Aș ruga foarte frumos unii reprezentanți din dreapta să mai reziste oleacă, eu cu 
mare atenție pe fiecare l-am ascultat, și ar fi bine să mă asculte și pe mine. Anume unirea, dar 
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unirea, nu suntem noi originali sau nu suntem autorii primii care aceste cuvinte – unire moldo-
veni, și nu unire români.

Eu aș adăugi la acest termen, la această lozincă, la această chemare „Unire moldoveni” aș 
adăugi încă una „Unire cetățeni din Moldova, atunci cînd este vorba de Constituție”.

Acuma vreau să adaug la cele spuse două momente. Eu în principiu nu sunt contra că în pre-
ambulul Constituției să fie fixat Declarația Independenței Moldovei din 27 august 1991. Este 
într-adevăr un document de însemnătate politică, istorică și chiar din toate punctele de vedere. 
Dar n-ar fi mai bine să ne aducem aminte că în această declarație este un moment regretabil, 
poate că oamenii au uitat sau poate din alte considerente, dar este vorba, că Republica Moldova 
ca atare n-a apărut pe un teren gol, sau n-a apărut de prima data, dar a fost mai principal…

Așa că vorbele, că poporul moldovenesc este creația lui Stalin sau a bolșevicilor, este nu altceva 
decât o speculație politică, poate că-i timpul, domnilor să terminăm cu aceste bârfe, mi se pare că 
este timpul de acuma.

Aici apare problema, dacă noi ne-am adunat în Parlamentul acesta, în statul de sine stătător 
Moldova, la baza căruia stă poporul care se numește moldovenesc, și numai el este în drept, și 
nimeni nu este în drept să-i spună care limbă trebuie să vorbească, cum se numește, …

Eu mă adresez către Dvs., stimați deputați, noi putem să nu conflictuăm între noi, să facem, eu 
știu, diferențe critice…

Dl Președinte: Vă mulțumesc. Cine dorește încă?
Voce din sală: Petru Chirilovici, eu vă rog frumos puneți propunerea mea la vot, de a vota în 

prima lectură Constituția. Toți și-ar da textele și eu am un text care îl voi transmite comisiei.
Dl Președinte: Bine, dacă nu sunt doritori, am un bilețel aici către Președintele ședinței, Frac-

țiunea Blocul Țăranilor și Intelectualilor, cere o pauză înainte de a vota prima lectură. Poftim, da? 
Atunci facem o mică întrerupere pe 15 minute, peste 15 minute continuăm lucrul.

1. Se susține adoptarea în prima lectură a proiectului de Constituție a Republicii Moldova cu 
excepția preambulului, care trebuie să fie înlocuit cu Declarația de Independență a Republicii 
Moldova.

2. Articolul 13, conținutul căruia nu reflectă adevărul științific și istoric.
Președintele Fracțiunii Matei.
Chișinău 8 iulie 1994.
Vă mulțumesc.
Dl Președinte: Alte propuneri nu sunt? Eu pot să pun la vot? Atunci eu pun la vot propunerea 

de a adopta în prima lectură proiectul Constituției, ceea ce se referă la amendamente că au fost, 
e greu să răspundeți strict așa cum a fost scris în Regulament. E clar, că pe parcursul discuției de 
astăzi au fost făcute și unele amendamente, deci, unele propuneri concrete.

Acesta, este de acuma lucrul comisiei pentru a pregăti toate răspunsurile, de a hotărî tot prin 
vot în lectură a doua, unde se includ și amendamentele care au fost propuse de către dl Matei ca 
reprezentant al Fracțiunii Țăranilor Liberi și Intelectualilor. Așa că, asta nu contravine cu… au 
fost făcute și o serie de propuneri, e clar că ele se iau în considerație.

Socotitorii: 26, -27, -42.
Dl Președinte: Deci, 95 de deputați au votat pro. Cine-i contra? Contra nu sunt. Atunci eu vă 

felicit cu adoptarea Constituției în prima lectură și trebuie să ne înțelegem, cum organizăm lucrul 
mai departe.

Acuma toate amendamentele se acumulează la dl Eugen Rusu – președintele Comisiei juridice. 
Care cabinet încă o dată amintiți?

Dl E. Rusu: 611. Adică, în acest birou se află și adjunctul președintelui comisiei, și președintele 
comisiei și ambii sunt membri ai Comisiei pentru definitivarea proiectului Constituției.
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Dl Președinte: Acuma care sunt acestea 5 zile? Având în vedere că astăzi e vineri, deși a fost 
cunoscut mai de demult termenii aceștia, unii au amendamentele de acuma, dar procedăm în 
felul următor, până la sfârșitul săptămânii viitoare, …ar fi de dorit până vineri dimineață, ca 
să putem noi totuși de acuma vineri după amiază, sâmbătă, duminică, luni să putem organiza 
lucru.

Dacă propunerea aceasta se acceptă, atunci noi am putea să începem lucrul în Parlament joi la 
ora 15.00, e clar … problemele care sunt pe ordinea de zi inclusiv cu indexarea, cu raportul Băncii 
Naționale și cu alte probleme economice, cu privatizarea, tot ce ține de aspectul acesta al proble-
melor economice și altele, care le aveți Dvs. în propunerile care ieri v-au fost înmânate.

Dacă se acceptă propunerea aceasta, atunci noi am reieși din înțelegerea respectivă, ca să 
înceapă lucrul joi la ora 15, dar pe parcurs, fracțiunile să discute de acuma amendamentele, articol 
cu articol și ar fi o modalitate de a organiza lucrul mai bine.

Dl Uzun: Vă mulțumesc, dle Președinte. Noi avem pe plan ce am primit, 13-14, încă o între-
bare despre … încă o lege.

Dl Președinte: Da, dar încă acum la pauză au venit acestea ce țin de Constituție. Pe urmă este 
un moment foarte principial, că în Legea despre statutul localităților găgăuze, multe lucruri sunt 
cu trimitere la Constituție… lucrul îl începem joi…

Dl Nidelcu: Domnilor deputați, eu aș vrea să propun ca toate amendamentele la proiectul 
Constituției de la deputați să vină pe blanchetele de deputat care dvs. le aveți fiecare, iar de la 
fracțiune tot pe blanchetă, am în vedere pe formatul acestei blanchete, ca să fie mai comod și mai 
ușor de anexat la materialele Constituției.

Dl Președinte: Eu vreau să vă informez, că eu prin dispoziția mea am creat încă un grup de 
lucru aici din lucrătorii aparatului. Deci, pentru fiecare, dacă trebuie de tipărit, de dactilografiat, 
de a multiplica ș.a.m.d, este un grup de lucru în fruntea cu dl Petrachi – șeful Direcției juri-
dice, care imediat va organiza orișice propunere, rugăminte ce ține de proiectul Constituției. Cu 
aceasta finalizăm. Vă mulțumim, sănătate, până săptămâna viitoare. Da, anunț, dl Popușoi.

Dl Papușoi: Mă adresez către membrii Fracțiunii Partidului Democrat Agrar, marți la 9.30 
ședința fracțiunii în bir.109, prezența obligatorie.

Sfîrșitul peliculei 3 din 8 iulie 1994.
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LEGE
privind procedura de adoptare a Constituției Republicii Moldova

Nr.175-XIII din 07.07.94

Pentru reglementarea procedurii de adoptare a Constituției Republicii Moldova, 
Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege. 
Art.1. – Adoptarea Constituției Republicii Moldova ține de competența exclusivă a Parlamentului. 
Art.2. – (1) Proiectul de Constituție este depus în Parlament de Comisia pentru definitivarea 

proiectului Constituției Republicii Moldova, formată prin Hotărîrea Parlamentului nr.33-XII din 
1 aprilie 1994. 

(2) Comisia își va exercita împuternicirile pînă la data adoptării Constituției. 
Art.3. – Comisia pentru definitivarea proiectului de Constituție va prezenta Parlamentului un 

raport privitor la: 
a) lucrul efectuat la proiectul de Constituție de către comisiile parlamentare precedente; 
b) conținutul normativ al proiectului de Constituție. 
Art.4. – (1) Proiectul de Constituție se dezbate, conform regulilor generale prevăzute de Regu-

lamentul Parlamentului și de prezenta lege, în două lecturi. 
(2) La decizia Parlamentului, proiectul de Constituție poate fi propus spre dezbatere și în a 

treia lectură. 
Art.5. – După discutarea proiectului de Constituție în prima lectură fracțiunile parlamentare 

și deputații vor transmite în scris, în decursul a 5 zile, Comisiei pentru definitivarea proiectului de 
Constituție amendamentele respective, conform Regulamentului Parlamentului. 

Art.6. – Dezbaterea proiectului de Constituție în a doua lectură constă în: 
a) prezentarea unui raport de către Comisia pentru definitivarea proiectului de Constituție 

despre rezultatele examinării amendamentelor primite; 
b) dezbaterea proiectului pe articole; 
c) votarea proiectului pe articole și în ansamblu. 
Art.7. – În cazul lecturii a treia sânt examinate numai articole supuse lecturii a treia. 
Art.8. – (1) Adoptarea articolelor aparte se face cu votul a jumătate plus unu din numărul total 

de deputați. 
(2) Adoptarea Constituției în ansamblu se face cu votul a două treimi din numărul total de 

deputați și se autentifică prin semnătura fiecărui deputat sub textul original al Constituției. 
(3) Deputatul își exprimă voința prin vot deschis. 
Art.9. – Rezervele votantului asupra unor prevederi constituționale se fixează, la cererea lui, în 

procesul-verbal al votării. Acest fapt nu îl privează de dreptul de a vota Constituția în ansamblu. 
Rezervele nu influențează asupra caracterului obligatoriu al prevederilor constituționale. 

Art.10. – Prezenta lege intră în vigoare la data adoptării. 

PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA     Mircea SNEGUR
Chișinău, 7 iulie 1994. Nr. 175-XIII. 
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STENOGRAMA ȘEDINȚEI PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
(examinarea și adoptarea Constituției Republicii Moldova)1

II parte

Ședința sesiunii I a Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XIII-a
din 29.07.94, pelicula 01, ora 10.10-10.40 (A. Ciumac)

Domnul Petru Lucinschi: Buna dimineața. Sânt înregistrați 101 deputați. Vă rog să onorăm 
Drapelul republicii. Vă rog, ocupați-vă locurile cum am convenit ieri, se propune astăzi de a 
semna textul Constituției. Este propunerea ca Domnul Eugen Rusu ca președinte de comisie, la 
care se referă această problemă, și a fost secretarul comisiei, la tribună dă citire numele de familie 
la toți deputații. Aici la masa respectivă fiecare se apropie și semnează. În lista respectivă este pro, 
este contra și semnătura, Putem să începem procedura această?

Vreau înainte de a-i oferi cuvântul Domnului Eugen Rusu, să anunț că ieri Domnul Ceban 
și Domnul Nedranco, care au întârziat puțin, au votat ieri, că 83, 83 de deputați o să semneze. 
Poftim, Domnule Eugen Rusu.

Domnul Eugen Rusu: Domnule Președinte al Republicii, Domnule Președinte al Parlamen-
tului, doamnelor și domnilor deputați, stimat Guvern, onorată asistență! În conformitate cu 
Legea privind adoptarea Constituției, să purcedem la semnarea textului Constituției Republicii 
Moldova. Deputatul Lucinschi Petru. (Aplauze). 

Domnul Petru Lucinschi: Se anunță pro sau contra. 
Domnul Eugen Rusu: 
Deputatul Moțpan Dimitru – pro (Aplauze). 
Deputatul Andronic Nicolae – pro. (Aplauze). 
Domnul Senic Valeriu – pro. (Aplauze). 
Deputatul Șornicov Piotr – pro. 
Deputatul Olaru Tudor. Deputatul Certan Simion. 
Deputatul Olaru Tudor – pro. Deputatul Certan Simion – contra. 
Deputatul Roșca Iurie. Deputatul Solonari Vladimir. 
Deputatul Roșca Iurie – contra. Deputatul Solonari Vladimir – pro. 
Deputatul Diaconu Andrei – pro. 
Deputatul Morev Victor. Deputatul Morev – pro. 
Deputatul Surucianu Ion. Deputatul Surucianu Ion – pro. 
Deputata Livițchi Marina. Deputata Livițchi Marina – pro (Aplauze). 
Deputatul Moșanu Alexandru. Deputatul Moșanu Alexandru – contra. 
Deputatul Zidu Dumitru. Deputatul Zidu Dumitru – pro. 
Deputatul Tucan Nicolae. Deputatul Tucan Nicolae – pro. 
Deputatul Cibotaru Arhip. Deputatul Cibotaru Arhip – pro. (Aplauze). 
Deputatul Ilașcu Ilie – lipsește. 

1 Sursa: Președinția Republicii Moldova.
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Deputatul Nosov Vilei. Deputatul Nosov – pro. 
Deputatul Bratunov Grigori. (Aplauze). 
Deputatul Bratunov – pro. 
Deputata Istrati-Ceban Lidia. (Aplauze). Deputata Istrati-Ceban Lidia – contra.
Deputatul Ciorbă Gheorghe. Deputatul Ciorbă – pro. (Aplauze). 
Deputatul Crîlov Valentun. Deputatul Crîlov – pro. (Apslauze). 
Deputatul Micu Nicolae. Deputatul Micu Nicolae – pro. (Aplauze). 
Deputata Iachim Larisa. Deputata lachim Larisa – pro (Aplauze). 
Deputatul Cepoi Aurel, Deputatul Cepoi – pro (Aplauze).
Deputatul Diacov Dumitru. Deputatul Diacov – pro. (Aplauze). 
Deputatul Nedelciuc Vasile Deputatul Nedelciuc – contra. 
Deputatul Colari Ion. Deputatul Colari – pro (Aplauze). 
Deputatul Tcaciuc Nicolae. Deputatul Tcaciuc – pro. (Aplauze), 
Deputatul Rusu Vasile. Deputatul Rusu Vasile – pro. (Aplauze). 
Deputatul Trombițchi Ilie. Deputatul Trombițchi – pro. (Aplauze). 
Deputatul Țurcan Ion, Deputatul Țurcan Ion – pro. (Aplauze). 
Deputatul Andrian Iosob. Deputatul Andrian losob – contra, 
Deputatul Lazarev Artiom. Deputatul Lazarev – pro (Aplauze). 
Deputatul Ungureanu Ion. Deputatul Ungureanu Ion – pro (Aplauze). 
Deputatul Angheli Fiodor. Deputatul Angheli – pro. (Aplauze). 
Deputatul Russu Mihail. Deputatul Russu Mihail – pro (Aplauze). 
Deputatul Lungu Gheorghe. Deputatul Lungu Gheorghe – pro. (Aplauze). 
Deputatul Rusu Eugen. Deputatul Rusu Eugen – pro (Aplauze). 
Deputatul Ceban Mihail. Deputatul Ceban Mihail – pro. (Aplauze). 
Deputatul Versteac Andrei. Deputatul Versteac – pro (Aplauze). 
Deputatul Hadîrcă Ion. Deputatul Hadîrcă Ion – contra. 
Deputatul Mocanu Sergiu. Deputatul Mocanu Sergiu – contra. 
Deputatul Zabunov lon. Deputatul Zabunov – pro (Aplauze). 
Deputatul Zlacevschi Victor. Deputatul Zlacevschi – pro. (Aplauze). 
Deputatul Stratulat Mihai. Deputatul Stratulat Mihai – pro. (Aplauze). 
Deputatul Peremienco Valentin. Deputatul Peremienco – pro. (Aplauze). 
Deputatul Gorodinski Alexei. Deputatul Gorodinski – pro (Aplauze).
Deputatul Vartic Vasile. Deputatul Vartic – pro (Aplauze). 
Deputata Mîndîcanu Ala. Deputata Mîndîcanu Ala – contra. 
Deputatul Paladi Vladimir. Deputatul Paladi – pro (Aplauze). 
Deputatul Uzun Dumitru. Deputatul Uzun – pro. (Aplauze). 
Deputatul Cernei Dumitru. Deputatul Cernei – pro. (Aplauze). 
Deputatul Cubreacov Vlad. Deputatul Cubreacov – contra. 
Deputatul Beznoșcenco Serghei. Deputatul Beznoșcenco – pro. (Aplauze).
Sfîrșitul peliculei 01 din 29.07.94

Ședința sesiunii I a Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XIII-a  
din 29 iulie 1994, pelicula 02, ora 10.00 – 11.10 (A. Vasilița)

Domnul Eugen Rusu: Deputatul Arteni Nicolae – pro, 
Deputatul Mihailă Ion – pro, 
Deputatul Sidorov Mihail – pro. 
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Deputatul Ghimpu Mihai – contra. 
Deputatul Marin Gheorghe – pro. 
Deputatul Platon Constantin – pro. 
Deputatul Ștefăneț Nicolae – pro. 
Deputatul Gaibu Nicolae – pro. 
Deputatul Roman Gheorghe – pro. 
Deputata Spiridonov Clavdia – lipsește (pro – ieri a votat). 
Deputatul Cecan Victor – pro. 
Deputatul Matei Valeriu – contra. 
Deputatul Muravschi Alexandru – pro. 
Deputatul Mazur Eduard – pro. 
Deputatul Puica Anatolie – pro. 
Deputatul Cebotari Valeriu – pro. 
Deputatul Jdanov Alexandr – pro. 
Deputatul Gîrlă Eugeniu – contra. 
Deputatul Oleinic Nicolae – pro. 
Deputatul Dediu Ion – contra. 
Deputatul Beșleagă Ștefan – pro. 
Deputatul Zacrevschi Alexei – pro. 
Deputatul Cherdivarenco Vasile – pro. 
Deputatul Curchi Mihai – pro. 
Deputatul Nemțev Alexandr – pro. 
Deputatul Scurtu Mihai – pro. 
Deputatul Gradinari Serghei – pro. 
Deputatul Iuri-Apostol Andrei – contra. 
Deputatul Stati Vasile – pro.
Deputatul Gonciar Vasili – pro. 
Deputatul Lupașcu Mihail – pro. 
Deputatul Rusu Gheorghe – pro. 
Deputatul Finiuc Vladimir – pro. 
Deputatul Dolganiuc Valentin – contra.
Deputatul Tănase Ion – contra. 
Deputatul Poiată Petru – contra. 
Deputatul Neagu Ion – contra. 
Deputatul Dragan Semion – pro. 
Deputatul Vizitei Nicolae – pro. 
Deputatul Jeleapov Simion – pro. 
Deputatul Popov Ion – pro.
Deputatul Carauș Petru – pro. 
Deputatul Popușoi Anatol – pro.
Deputatul Tabără Leonid – pro. 
Deputatul Cojocaru Petru – pro. 
Deputatul Prijmereanu Dumitru – pro (lipsă).
Deputatul Gagiu Mihail – pro. 
Deputatul Nedranco Pavel – pro.
Domnilor deputați, onorată asistență, pentru adoptarea Constituției Republicii Moldova au 

votat – 83 deputați, contra – 19 deputați. Permiteți-mi în ordinea stabilită să transmit Constituția 
și lista cu semnături Președintelui Parlamentului Republicii Moldova. (Aplauze în sală)
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Domnul Petru Lucinschi: Stimați deputați, onorată asistență, după o muncă îndelungată și 
grea, iar uneori chiar dramatică, astăzi – 29 iulie 1994 Parlamentul a semnat textul deplin al Con-
stituției Republicii Moldova. Astfel, a fost realizată una din cele mai importante condiții pentru ca 
statul nostru să-și ocupe locul său bine meritat în Comunitatea mondială. În Comunitatea Statelor 
Europene. Cred, că e mare cinste pentru noi toți, parlamentari ai acestei perioade de timp. Nu ne-a 
fost ușor, dar sânt convins, că timpul va echilibra toate patimile care ne-au însoțit dezbaterile, pla-
sându-ne uneori în extremele aceste-i săli. Nu numai noi am trecut, și mai trecem încă prin diferite 
frământări. Astfel de lucru se întâmplă și în majoritatea statelor tinere independente. Începând cu 
19 iunie 1990, când a fost formată prima Comisie pentru elaborarea proiectului Constituției, popu-
lația republicii a trecut și ea prin contradicții mari, pe măsura gravelor realități pe care ne este dat 
să le trăim cu toții în acest sfârșit dramatic de mileniu. Însă, oricare n-ar fi fost aceste contradicții, 
trebuie să recunoaștem, că poporul și-a concretizat destul de clar opiniile cetățenești, patriotice și 
politice. Alegerile pluripartide din iarna anului curent, iar apoi sondajul național „La sfat cu popo-
rul”, au scos în lumină un adevăr pe care nimeni nu-l poate pune la îndoială. Poporul Moldovei 
vrea să trăiască într-un stat democratic liber, teritorial nedespărțit, independent, fără dictat dm 
afară. Cu toată certitudinea putem constata astăzi, că Constituția reflectă acest adevăr și răspunde 
plenar acestei realități istorice. Constituția a fost adoptată cu respectarea normelor internaționale, 
savanți cu renume mondial au participat la seminare și simpozioane naționale și internaționale 
specializate în problema Constituției Republicii Moldova. Proiectul a fost supus mai multor exper-
tize care i-au asigurat probitatea necesară. Permiteți-mi să vă felicit cu acest eveniment istoric și vă 
doresc voință politică în realizarea cerințelor Constituției Republicii Moldova. (Aplauze în sală).

Domnilor deputați, în conformitate cu Constituția, care este semnată, prezint Constituția 
Republicii Moldova pentru promulgare Președintelui Republicii Moldova, Domnului Mircea 
Snegur. (Aplauze în sală).

Sfârșitul peliculei 02 din 29 iulie 1994

Ședința sesiunii I a Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XIII-a  
din 29 iulie 1994, pelicula 03, 11.10 – 12.10 (G. Vitu)

Domnul Mircea Snegur: Doamnelor și domnilor deputați, onorată asistență! În aceste clipe 
doresc în primul rând să aduc mulțumiri Comisiei constituționale a cărei președinte am avut 
onoarea să fiu, experților, tuturor celor ce și-au adus contribuția la procesul constituțional de 
la 1990 încoace. În această ordine de idei aduc de asemenea mulțumiri membrilor Comisiei de 
definitivare a textului Constituției, vă mulțumesc mult dumneavoastră, doamnelor și domnilor 
deputați, care…, și prin acest act ați dat dovadă de consecvență în promovarea politicii de conso-
lidare a statalității Republicii Moldova. Vă felicit pe dumneavoastră și pe toți cetățenii Republicii 
Moldova cu acest mare eveniment istoric. (Aplauze în sală).

Se semnează Decretul privind promulgarea Constituției Republicii Moldova. În temeiul arti-
colului I din titlul VII „Dispoziții finale și tranzitorii” din Constituția Republicii Moldova, adop-
tată de Parlamentul Republicii Moldova la 29 iulie 1994.

Decretez: 
Articolul l. Se promulgă Constituția Republicii Moldova și se dispune publicarea ei.
Articolul 2. Guvernul va asigura editarea Constituției Republicii Moldova.
Articolul 3. Prezentul Decret intra în vigoare la data semnării. 
(Aplauze în sală). 
(Se întronează Imnul de Stat „Limba noastră”)
Sfîrșitul peliculei 12 din 29.07.94
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La ședința Parlamentului Republicii Moldova din 29 iulie 1994 au fost adoptate următoa-
rele documente:

1. Semnarea nominală a Constituției Republicii Moldova. (2-6)
2. Semnarea Decretului privind promulgarea Constituției Republicii Moldova. (6-7)
3. Proiectul Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova cu privire la indexarea depunerilor 

cetățenilor în băncile de economie de 1:1pentru cetățenii care au atins vârsta de 60 ani. (7-42)
4. Proiectul Hotărârii Parlamentului cu privire la ameliorarea gravă din sectorul agroindus-

trial. (43-66)
5. Proiectul Hotărârii cu privire la alegerea a doi judecători în Judecătoria Supremă: Domnul 

Mihail Leancă, doamna Nelea Budai. (N-a fost adoptată) (63-64)
6. Proiectul Legii cu privire la unele modificări și completări a Legii fondului de locuințe. 

(64-87)
7. Proiectului Republicii Moldova cu privire la statutul, imunitatea, privilegiile și facilitățile 

Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare pe teritoriul Republicii Moldova. (89-98)
8. Proiectul Hotărârii cu privire la construcția cooperatistă de locuințe.
9. Proiectul Hotărârii cu privire la aderarea Republicii Moldova la Convenția Organizației de 

Metrologie.
10. Proiectul Hotărârii cu privire la vacanța deputaților Parlamentului Republicii Moldova 

(1-30 august 1994).
11. Proiectul Hotărârii cu privire la acoperirea unei părți de cheltuieli pentru lucrările de repa-

rare a imobilului. (98-99)
12. Proiectul Hotărârii cu privire la privatizarea locuințelor. (71-87)
13. Proiectul Hotărârii cu privire la amnistie în legătură cu adoptarea Constituției Republicii 

Moldova. (48-53)
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CONSTITUȚIA  
REPUBLICII MOLDOVA

adoptată la 29 iulie 1994

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.1 din 12.08.1994

NOI, reprezentanții plenipotențiari ai poporului Republicii Moldova, deputați în Parlament, 
PORNIND de la aspirațiile seculare ale poporului de a trăi într-o țară suverană, exprimate prin 

proclamarea independenței Republicii Moldova, 
AVÎND în vedere continuitatea statalității poporului moldovenesc în contextul istoric și etnic 

al devenirii lui ca națiune, 
NĂZUIND spre satisfacerea intereselor cetățenilor de altă origine etnică, care împreună cu 

moldovenii constituie poporul Republicii Moldova, 
CONSIDERÎND statul de drept, pacea civică, democrația, demnitatea omului, drepturile și liber-

tățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic valori supreme, 
FIIND CONȘTIENȚI de responsabilitatea și obligațiile noastre față de generațiile precedente, 

actuale și viitoare, 
REAFIRMÎND devotamentul nostru față de valorile general-umane, dorința de a trăi în pace 

și bună înțelegere cu toate popoarele lumii conform principiilor și normelor unanim recunoscute 
ale dreptului internațional, adoptăm Constituția Republicii Moldova, declarînd-o 

LEGE SUPREMĂ A SOCIETĂȚII ȘI A STATULUI. 
 

Titlul I. PRINCIPII GENERALE 
Articolul 1. Statul Republica Moldova 
(1) Republica Moldova este un stat suveran și independent, unitar și indivizibil. 
(2) Forma de guvernămînt a statului este republica. 
(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și 
libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă 
valori supreme și sînt garantate. 
Articolul 2. Suveranitatea și puterea de stat 
(1) Suveranitatea națională aparține poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct 
și prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituție. 
(2) Nici o persoană particulară, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic 
sau o altă formațiune obștească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. Uzurparea 
puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului. 
Articolul 3. Teritoriul 
(1) Teritoriul Republicii Moldova este inalienabil. 
(2) Frontierele țării sînt consfințite prin lege organică, respectîndu-se principiile și normele una-
nim recunoscute ale dreptului internațional. 
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Articolul 4. Drepturile și libertățile omului 
(1) Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile omului se interpretează și se aplică 
în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la 
care Republica Moldova este parte. 
(2) Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale 
omului la care Republica Moldova este parte și legile ei interne, prioritate au reglementările inter-
naționale. 
Articolul 5. Democrația și pluralismul politic 
(1) Democrația în Republica Moldova se exercită în condițiile pluralismului politic, care este 
incompatibil cu dictatura și cu totalitarismul. 
(2) Nici o ideologie nu poate fi instituită ca ideologie oficială a statului. 
Articolul 6. Separația și colaborarea puterilor 
În Republica Moldova puterea legislativă, executivă și judecătorească sînt separate și colaborează 
în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituției. 
Articolul 7. Constituția, Lege Supremă 
Constituția Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege și nici un alt act juridic care 
contravine prevederilor Constituției nu are putere juridică. 
Articolul 8. Respectarea dreptului internațional și a tratatelor internaționale 
(1) Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizației Națiunilor Unite și tratatele la 
care este parte, să-și bazeze relațiile cu alte state pe principiile și normele unanim recunoscute ale 
dreptului internațional. 
(2) Intrarea în vigoare a unui tratat internațional conținînd dispoziții contrare Constituției va 
trebui precedată de o revizuire a acesteia. 
Articolul 9. Principiile fundamentale privind proprietatea 
(1) Proprietatea este publică și privată. Ea se constituie din bunuri materiale și intelectuale. 
(2) Proprietatea nu poate fi folosită în detrimentul drepturilor, libertăților și demnității omului. 
(3) Piața, libera inițiativă economică, concurența loială sînt factorii de bază ai economiei. 
Articolul 10. Unitatea poporului și dreptul la identitate 
(1) Statul are ca fundament unitatea poporului Republicii Moldova. Republica Moldova este 
patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi. 
(2) Statul recunoaște și garantează dreptul tuturor cetățenilor la păstrarea, la dezvoltarea și la 
exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase. 
Articolul 11. Republica Moldova, stat neutru 
(1) Republica Moldova proclamă neutralitatea sa permanentă. 
(2) Republica Moldova nu admite dislocarea de trupe militare ale altor state pe teritoriul său. 
Articolul 12. Simbolurile statului 
(1) Republica Moldova are drapel, stemă și imn. 
(2) Drapelul de Stat al Republicii Moldova este tricolor. Culorile sînt dispuse vertical, în ordinea 
următoare, începînd de la lance: albastru, galben, roșu. În centru, pe fîșia de culoare galbenă, este 
imprimată Stema de Stat a Republicii Moldova. 
(3) Stema de Stat a Republicii Moldova reprezintă un scut tăiat pe orizontală avînd în partea supe-
rioară cromatică roșie, în cea inferioară – albastră, încărcat cu capul de bour avînd între coarne 
o stea cu opt raze. Capul de bour este flancat în dreapta de o roză cu cinci petale, iar în stînga de 
o semilună conturnată. Toate elementele reprezentate în scut sînt de aur (galbene). Scutul este 
plasat pe pieptul unei acvile naturale purtînd în cioc o cruce de aur (acvila cruciată) și ținînd în 
gheara dreaptă o ramură verde de măslin, iar în cea stîngă un sceptru de aur. 
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(4) Imnul de Stat al Republicii Moldova se stabilește prin lege organică. 
(5) Drapelul, stema și imnul sînt simbolurile de stat ale Republicii Moldova și sînt ocrotite de lege. 
Articolul 13. Limba de stat, funcționarea celorlalte limbi 
(1) Limba de stat a Republicii Moldova este limba moldovenească, funcționînd pe baza grafiei 
latine. 
(2) Statul recunoaște și protejează dreptul la păstrarea, la dezvoltarea și la funcționarea limbii ruse 
și a altor limbi vorbite pe teritoriul țării. 
(3) Statul facilitează studierea limbilor de circulație internațională. 
(4) Modul de funcționare a limbilor pe teritoriul Republicii Moldova se stabilește prin lege organică. 
Articolul 14. Capitala 
Capitala Republicii Moldova este orașul Chișinău. 

 

Titlul II. DREPTURILE, LIBERTĂȚILE ȘI ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE 
 

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE 
Articolul 15. Universalitatea 
Cetățenii Republicii Moldova beneficiază de drepturile și de libertățile consacrate prin Consti-
tuție și prin alte legi și au obligațiile prevăzute de acestea. 
Articolul 16. Egalitatea 
(1) Respectarea și ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului. 
(2) Toți cetățenii Republicii Moldova sînt egali în fața legii și a autorităților publice, fără deosebire 
de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau de 
origine socială. 
Articolul 17. Cetățenia Republicii Moldova 
(1) Cetățenia Republicii Moldova poate fi dobîndită, păstrată sau pierdută numai în condițiile 
prevăzute de legea organică. 
(2) Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetățenia sa și nici de dreptul de a-și schimba cetă-
țenia. 
(3) Cetățenii Republicii Moldova nu pot fi extrădați sau expulzați din țară. 
(4) Cetățenii străini și apatrizii pot fi extrădați numai în baza unei convenții internaționale sau în 
condiții de reciprocitate în temeiul hotărîrii instanței de judecată. 
Articolul 18. Restricții la cetățenie și protecția cetățenilor 
(1) Cetățenii Republicii Moldova nu pot fi cetățeni ai altor state decît în cazurile prevăzute de 
acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte. 
(2) Cetățenii Republicii Moldova beneficiază de protecția statului atît în țară, cît și în străinătate. 
Articolul 19. Drepturile și îndatoririle cetățenilor străini și ale apatrizilor 
(1) Cetățenii străini și apatrizii au aceleași drepturi și îndatoriri ca și cetățenii Republicii Moldova, 
cu excepțiile stabilite de lege. 
(2) Dreptul de azil se acordă și se retrage în condițiile legii, cu respectarea tratatelor internaționale 
la care Republica Moldova este parte. 
Articolul 20. Accesul liber la justiție 
(1) Orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești compe-
tente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile și interesele sale legitime. 
(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiție. 
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Articolul 21. Prezumția nevinovăției 
Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată pînă cînd vinovăția sa va fi dove-
dită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate 
garanțiile necesare apărării sale. 
Articolul 22. Neretroactivitatea legii 
Nimeni nu va fi condamnat pentru acțiuni sau omisiuni care, în momentul comiterii, nu consti-
tuiau un act delictuos. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsă mai aspră decît cea care era 
aplicabilă în momentul comiterii actului delictuos. 
Articolul 23. Dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle 
(1) Fiecare om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică. 
(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle. În acest scop 
statul publică și face accesibile toate legile și alte acte normative. 

 
Capitolul II. DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE FUNDAMENTALE 
Articolul 24. Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică 
(1) Statul garantează fiecărui om dreptul la viață și la integritate fizică și psihică. 
(2) Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante. 
(3) Pedeapsa capitală, ca excepție pînă la anularea ei deplină, poate fi aplicată, în condițiile legii, 
doar în baza unei sentințe de judecată. 
Articolul 25. Libertatea individuală și siguranța persoanei 
(1) Libertatea individuală și siguranța persoanei sînt inviolabile. 
(2) Percheziționarea, reținerea sau arestarea unei persoane sînt permise numai în cazurile și cu 
procedura prevăzute de lege. 
(3) Reținerea nu poate depăși 24 de ore. 
(4) Arestarea se face în temeiul unui mandat pentru o durată de cel mult 30 de zile. Asupra lega-
lității mandatului, arestatul se poate plînge judecătorului, care este obligat să se pronunțe prin 
hotărîre motivată. Termenul arestării poate fi prelungit cel mult pînă la 6 luni, iar în cazuri excep-
ționale, cu aprobarea Parlamentului, pînă la 12 luni. 
(5) Celui reținut sau arestat i se aduc de îndată la cunoștință motivele reținerii sau ale arestării, iar 
învinuirea – în cel mai scurt termen; motivele reținerii și învinuirea se aduc la cunoștință numai 
în prezența unui avocat, ales sau numit din oficiu. 
(6) Eliberarea celui reținut sau arestat este obligatorie dacă motivele reținerii sau arestării au dis-
părut. 
Articolul 26. Dreptul la apărare 
(1) Dreptul la apărare este garantat. 
(2) Fiecare om are dreptul să reacționeze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drep-
turilor și libertăților sale. 
(3) În tot cursul procesului părțile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu. 
(4) Amestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele prevăzute se pedepsește 
prin lege. 
Articolul 27. Dreptul la libera circulație 
(1) Dreptul la libera circulație în țară este garantat. 
(2) Oricărui cetățean al Republicii Moldova îi este asigurat dreptul de a-și stabili domiciliul sau 
reședința în orice localitate din țară, de a ieși, de a emigra și de a reveni în țară. 
Articolul 28. Viața intimă, familială și privată 
Statul respectă și ocrotește viața intimă, familială și privată. 
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Articolul 29. Inviolabilitatea domiciliului 
(1) Domiciliul și reședința sînt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămîne în domiciliul 
sau în reședința unei persoane fără consimțămîntul acesteia. 
(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege în următoarele situații: 

a) pentru executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărîri judecătorești; 
b) pentru înlăturarea unei primejdii care amenință viața, integritatea fizică sau bunurile unei 

persoane; 
c) pentru prevenirea răspîndirii unei epidemii. 

(3) Perchezițiile și cercetările la fața locului pot fi ordonate și efectuate numai în condițiile legii. 
(4) Perchezițiile în timpul nopții sînt interzise, în afară de cazul unui delict flagrant. 
Articolul 30. Secretul corespondenței 
Statul asigură secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poștale, al convorbirilor tele-
fonice și al celorlalte mijloace legale de comunicare. 
Articolul 31. Libertatea conștiinței 
(1) Libertatea conștiinței este garantată. Ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranță și de res-
pect reciproc. 
(2) Cultele religioase sînt libere și se organizează potrivit statutelor proprii, în condițiile legii. 
(3) În relațiile dintre cultele religioase sînt interzise orice manifestări de învrăjbire. 
(4) Cultele religioase sînt autonome, separate de stat și se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv 
prin înlesnirea asistenței religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în aziluri și în orfelinate. 
Articolul 32. Libertatea opiniei și a exprimării 
(1) Oricărui cetățean îi este garantată libertatea gîndirii, a opiniei, precum și libertatea exprimării 
în public prin cuvînt, imagine sau prin alt mijloc posibil. 
(2) Libertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea, demnitatea sau dreptul altei persoane la 
viziune proprie. 
(3) Sînt interzise și pedepsite prin lege contestarea și defăimarea statului și a poporului, îndemnul 
la război de agresiune, la ură națională, rasială sau religioasă, incitarea la discriminare, la separa-
tism teritorial, la violență publică, precum și alte manifestări ce atentează la regimul constituțional. 
Articolul 33. Libertatea creației 
(1) Libertatea creației artistice și științifice este garantată. Creația nu este supusă cenzurii. 
(2) Dreptul cetățenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale și morale ce apar în 
legătură cu diverse genuri de creație intelectuală sînt apărate de lege. 
(3) Statul contribuie la păstrarea, la dezvoltarea și la propagarea realizărilor culturii și științei, 
naționale și mondiale. 
Articolul 34. Dreptul la informație 
(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit. 
(2) Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sînt obligate să asigure informarea 
corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal. 
(3) Dreptul la informație nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecție a cetățenilor sau sigu-
ranța națională. 
(4) Mijloacele de informare publică, de stat sau private, sînt obligate să asigure informarea corectă 
a opiniei publice. 
(5) Mijloacele de informare publică nu sînt supuse cenzurii. 
Articolul 35. Dreptul la învățătură 
(1) Dreptul la învățătură este asigurat prin învățămîntul general obligatoriu, prin învățămîntul 
liceal și prin cel profesional, prin învățămîntul superior, precum și prin alte forme de instruire și 
de perfecționare. 
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(2) Statul asigură, în condițiile legii, dreptul de a alege limba de educare și instruire a persoanelor. 
(3) Studierea limbii de stat se asigură în instituțiile de învățămînt de toate gradele. 
(4) Învățămîntul de stat este gratuit. 
(5) Instituțiile de învățămînt, inclusiv cele nestatale, se înființează și își desfășoară activitatea în 
condițiile legii. 
(6) Instituțiile de învățămînt superior beneficiază de dreptul la autonomie. 
(7) Învățămîntul liceal, profesional și cel superior de stat este egal accesibil tuturor, pe bază de 
merit. 
(8) Statul asigură, în condițiile legii, libertatea învățămîntului religios. Învățămîntul de stat este 
laic. 
(9) Dreptul prioritar de a alege sfera de instruire a copiilor revine părinților. 
Articolul 36. Dreptul la ocrotirea sănătății 
(1) Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat. 
(2) Minimul asigurării medicale oferit de stat este gratuit. 
(3) Structura sistemului național de ocrotire a sănătății și mijloacele de protecție a sănătății fizice 
și mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii organice. 
Articolul 37. Dreptul la un mediu înconjurător sănătos 
(1) Fiecare om are dreptul la un mediu înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic 
pentru viață și sănătate, precum și la produse alimentare și obiecte de uz casnic inofensive. 
(2) Statul garantează fiecărui om dreptul la accesul liber și la răspîndirea informațiilor veridice 
privitoare la starea mediului natural, la condițiile de viață și de muncă, la calitatea produselor 
alimentare și a obiectelor de uz casnic. 
(3) Tăinuirea sau falsificarea informațiilor despre factorii ce sînt în detrimentul sănătății oame-
nilor se interzice prin lege. 
(4) Persoanele fizice și juridice răspund pentru daunele pricinuite sănătății și avutului unei 
persoane ca urmare a unor contravenții ecologice. 
Articolul 38. Dreptul de vot și dreptul de a fi ales 
(1) Voința poporului constituie baza puterii de stat. Această voință se exprimă prin alegeri libere, 
care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat. 
(2) Cetățenii Republicii Moldova au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniți pînă în ziua 
alegerilor inclusiv, excepție făcând cei puși sub interdicție în modul stabilit de lege. 
(3) Dreptul de a fi aleși le este garantat cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot, în condi-
țiile legii. 
Articolul 39. Dreptul la administrare 
(1) Cetățenii Republicii Moldova au dreptul de a participa la administrarea treburilor publice 
nemijlocit, precum și prin reprezentanții lor. 
(2) Oricărui cetățean i se asigură, potrivit legii, accesul la o funcție publică. 
Articolul 40. Libertatea întrunirilor 
Mitingurile, demonstrațiile, manifestările, procesiunile sau orice alte întruniri sînt libere și se pot 
organiza și desfășura numai în mod pașnic, fără nici un fel de arme. 
Articolul 41. Libertatea partidelor și a altor organizații social-politice 
(1) Cetățenii se pot asocia liber în partide și în alte organizații social-politice. Ele contribuie la 
definirea și la exprimarea voinței politice a cetățenilor și, în condițiile legii, participă la alegeri. 
(2) Partidele și alte organizații social-politice sînt egale în fața legii. 
(3) Statul asigură respectarea drepturilor și intereselor legitime ale partidelor și ale altor organi-
zații social-politice. 
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(4) Partidele și alte organizații social-politice care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează 
împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept, a suveranității și independenței, a 
integrității teritoriale a Republicii Moldova sînt neconstituționale. 
(5) Asociațiile secrete sânt interzise. 
(6) Activitatea partidelor constituite din cetățeni străini este interzisă. 
(7) Funcțiile publice ai căror titulari nu pot face parte din partide se stabilesc prin lege organică. 
Articolul 42. Dreptul de a întemeia și de a se afilia la sindicate 
(1) Orice salariat are dreptul de a întemeia și de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor 
sale. 
(2) Sindicatele se constituie și își desfășoară activitatea potrivit cu statutele lor, în condițiile legii. 
Ele contribuie la apărarea intereselor profesionale, economice și sociale ale salariaților. 
Articolul 43. Dreptul la muncă și la protecția muncii 
(1) Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiții echitabile și satis-
făcătoare de muncă, precum și la protecția împotriva șomajului. 
(2) Salariații au dreptul la protecția muncii. Măsurile de protecție privesc securitatea și igiena 
muncii, regimul de muncă al femeilor și al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, 
repaosul săptămînal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiții grele, precum și alte 
situații specifice. 
(3) Durata săptămînii de muncă este de cel mult 40 de ore. 
(4) Dreptul la negocieri în materie de muncă și caracterul obligatoriu al convențiilor colective sînt 
garantate. 
Articolul 44. Interzicerea muncii forțate 
(1) Munca forțată este interzisă. 
(2) Nu constituie muncă forțată: 

a) serviciul cu caracter militar sau activitățile desfășurate în locul acestuia de cei care, potrivit 
legii, nu satisfac serviciul militar obligatoriu; 

b) munca unei persoane condamnate, prestată în condiții normale, în perioada de detenție sau 
de libertate condiționată; 

c) prestațiile impuse în situația creată de calamități ori de alt pericol, precum și cele care fac 
parte din obligațiile civile normale, stabilite de lege. 

Articolul 45. Dreptul la grevă 
(1) Dreptul la grevă este recunoscut. Grevele pot fi declanșate numai în scopul apărării intereselor 
profesionale cu caracter economic și social ale salariaților. 
(2) Legea stabilește condițiile de exercitare a dreptului la grevă, precum și răspunderea pentru 
declanșarea nelegitimă a grevelor. 
Articolul 46. Dreptul la proprietate privată și protecția acesteia 
(1) Dreptul la proprietate privată, precum și creanțele asupra statului, sînt garantate. 
(2) Nimeni nu poate fi expropriat decît pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, 
cu dreaptă și prealabilă despăgubire. 
(3) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă. 
(4) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai 
în condițiile legii. 
(5) Dreptul de proprietate privată obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului 
înconjurător și asigurarea bunei vecinătăți, precum și la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit 
legii, revin proprietarului. 
(6) Dreptul la moștenire a proprietății private este garantat. 
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Articolul 47. Dreptul la asistență și protecție socială 
(1) Statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i 
asigure sănătatea și bunăstarea, lui și familiei lui, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința, 
îngrijirea medicală, precum și serviciile sociale necesare. 
(2) Cetățenii au dreptul la asigurare în caz de: șomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrânețe sau în 
celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistență, în urma unor împrejurări independente 
de voința lor. 
Articolul 48. Familia 
(1) Familia constituie elementul natural și fundamental al societății și are dreptul la ocrotire din 
partea societății și a statului. 
(2) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între bărbat și femeie, pe egalitatea lor în 
drepturi și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. 
(3) Condițiile de încheiere, de desfacere și de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege. 
(4) Copiii sînt obligați să aibă grijă de părinți și să le acorde ajutor. 
Articolul 49. Protecția familiei și a copiilor orfani 
(1) Statul facilitează, prin măsuri economice și prin alte măsuri, formarea familiei și îndeplinirea 
obligațiilor ce îi revin. 
(2) Statul ocrotește maternitatea, copiii și tinerii, stimulînd dezvoltarea instituțiilor necesare. 
(3) Toate preocupările privind întreținerea, instruirea și educația copiilor orfani și a celor lipsiți 
de ocrotirea părinților revin statului și societății. Statul stimulează și sprijină activitățile de bine-
facere față de acești copii. 
Articolul 50. Ocrotirea mamei, copiilor și a tinerilor 
(1) Mama și copilul au dreptul la ajutor și ocrotire specială. Toți copiii, inclusiv cei născuți în afara 
căsătoriei, se bucură de aceeași ocrotire socială. 
(2) Copiii și tinerii se bucură de un regim special de asistență în realizarea drepturilor lor. 
(3) Statul acordă alocațiile necesare pentru copii și ajutoare pentru îngrijirea copiilor bolnavi ori 
handicapați. Alte forme de asistență socială pentru copii și tineri se stabilesc prin lege. 
(4) Exploatarea minorilor, folosirea lor în activități care le-ar dăuna sănătății, moralității sau care 
le-ar pune în primejdie viața ori dezvoltarea normală sînt interzise. 
(5) Autoritățile publice asigură condiții pentru participarea liberă a tinerilor la viața socială, 
economică, culturală și sportivă a țării. 
Articolul 51. Protecția persoanelor handicapate 
(1) Persoanele handicapate beneficiază de o protecție specială din partea întregii societăți. Statul 
asigură pentru ele condiții normale de tratament, de readaptare, de învățămînt, de instruire și de 
integrare socială. 
(2) Nimeni nu poate fi supus nici unui tratament medical forțat, decît în cazurile prevăzute de lege. 
Articolul 52. Dreptul de petiționare 
(1) Cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții formulate numai în numele 
semnatarilor. 
(2) Organizațiile legal constituite au dreptul să adreseze petiții exclusiv în numele colectivelor pe 
care le reprezintă. 
Articolul 53. Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică 
(1) Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un act administrativ 
sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptățită să obțină recunoașterea 
dreptului pretins, anularea actului și repararea pagubei. 
(2) Statul răspunde patrimonial, potrivit legii, pentru prejudiciile cauzate prin erorile săvîrșite în 
procesele penale de către organele de anchetă și instanțele judecătorești. 
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Articolul 54. Restrîngerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți 
(1) Exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrîns numai prin lege și numai dacă 
se impune, după caz, pentru: apărarea siguranței naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei 
publice, a drepturilor și a libertăților cetățenilor; desfășurarea anchetei penale; prevenirea conse-
cințelor unei calamități naturale ori avarii. 
(2) Restrîngerea trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o și nu poate atinge 
existența dreptului sau a libertății. 
Capitolul III. ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE 
Articolul 55. Exercitarea în sistem a drepturilor și a obligațiilor 
(1) Fiecare cetățean are obligații față de stat și față de societate, acestea derivînd nemijlocit din 
drepturile și libertățile garantate. 
(2) Respectul față de drepturile și interesele legitime, față de demnitatea altor cetățeni este obli-
gatoriu. 
Articolul 56. Devotamentul față de țară 
(1) Devotamentul față de țară este sacru. 
(2) Cetățenii cărora le sînt încredințate funcții publice, precum și militarii, răspund de îndepli-
nirea cu credință a obligațiilor ce le revin și, în cazurile prevăzute de lege, depun jurămîntul cerut 
de ea. 
Articolul 57. Apărarea Patriei 
(1) Apărarea Patriei este un drept și o datorie sfîntă a fiecărui cetățean. 
(2) Serviciul militar este satisfăcut în cadrul forțelor militare, destinate apărării naționale, pazei 
frontierei și menținerii ordinii publice, în condițiile legii. 
Articolul 58. Contribuții financiare 
(1) Cetățenii au obligația să contribuie, prin impozite și prin taxe, la cheltuielile publice. 
(2) Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure așezarea justă a sarcinilor fiscale. 
(3) Orice alte prestații sînt interzise, în afara celor stabilite prin lege. 
Articolul 59. Protecția mediului înconjurător și ocrotirea monumentelor 
Protecția mediului înconjurător, conservarea și ocrotirea monumentelor istorice și culturale 
constituie o obligație a fiecărui cetățean. 

Titlul III. AUTORITĂȚILE PUBLICE 
 
Capitolul IV. PARLAMENTUL 
Secțiunea 1. Organizare și funcționare 

Articolul 60. Parlamentul, organ reprezentativ suprem și legislativ 
(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova și unica 
autoritate legislativă a statului. 
(2) Parlamentul este compus din 101 deputați. 
Articolul 61. Alegerea Parlamentului 
(1) Parlamentul este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. 
(2) Modul de organizare și de desfășurare a alegerilor este stabilit prin lege organică. 
(3) Alegerile deputaților în Parlament se desfășoară în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului 
sau de la dizolvarea Parlamentului precedent. 
Articolul 62. Validarea mandatului de deputat 
Curtea Constituțională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăște validarea manda-
tului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislației electorale. 
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Articolul 63. Durata mandatului 
(1) Parlamentul este ales pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în 
caz de război sau de catastrofă. 
(2) Parlamentul se întrunește, la convocarea Președintelui Republicii Moldova, în cel mult 30 de 
zile de la alegeri. 
(3) Mandatul Parlamentului se prelungește pînă la întrunirea legală a noii componențe. În această 
perioadă nu poate fi modificată Constituția și nu pot fi adoptate, modificate sau abrogate legi organice. 
(4) Proiectele de legi sau propunerile legislative înscrise pe ordinea de zi a Parlamentului prece-
dent își continuă procedura în noul Parlament. 
Articolul 64. Organizarea internă 
(1) Structura, organizarea și funcționarea Parlamentului se stabilesc prin regulament. Resursele 
financiare ale Parlamentului sînt prevăzute în bugetul aprobat de acesta. 
(2) Președintele Parlamentului se alege prin vot secret, cu majoritatea voturilor deputaților aleși, 
pe durata mandatului Parlamentului. El poate fi revocat în orice moment prin vot secret de către 
Parlament cu o majoritate de cel puțin două treimi din voturile tuturor deputaților. 
(3) Vicepreședinții se aleg la propunerea Președintelui Parlamentului, cu consultarea fracțiunilor 
parlamentare. 
Articolul 65. Caracterul public al ședințelor 
(1) Ședințele Parlamentului sînt publice. 
(2) Parlamentul poate hotărî ca anumite ședințe să fie închise. 
Articolul 66. Atribuțiile de bază 
Parlamentul are următoarele atribuții de bază: 

a) adoptă legi, hotărîri și moțiuni; 
b) declară referendumuri; 
c) interpretează legile și asigură unitatea reglementărilor legislative pe întreg teritoriul țării; 
d) aprobă direcțiile principale ale politicii interne și externe a statului; 
e) aprobă doctrina militară a statului; 
f) exercită controlul parlamentar asupra puterii executive, sub formele și în limitele prevă-

zute de Constituție; 
g) ratifică, denunță, suspendă și anulează acțiunea tratatelor internaționale încheiate de Repu-

blica Moldova; 
h) aprobă bugetul statului și exercită controlul asupra lui; 
i) exercită controlul asupra acordării împrumuturilor de stat, asupra ajutorului economic și 

de altă natură acordat unor state străine, asupra încheierii acordurilor privind împrumu-
turile și creditele de stat din surse străine; 

j) alege și numește persoane oficiale de stat, în cazurile prevăzute de lege; 
k) aprobă ordinele și medaliile Republicii Moldova; 
l) declară mobilizarea parțială sau generală; 
m) declară starea de urgență, de asediu și de război; 
n) inițiază cercetarea și audierea oricăror chestiuni ce se referă la interesele societății; 
o) suspendă activitatea organelor administrației publice locale, în cazurile prevăzute de lege; 
p) adoptă acte privind amnistia; 
r) îndeplinește alte atribuții, stabilite prin Constituție și legi. 

Articolul 67. Sesiuni 
(1) Parlamentul se întrunește în două sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune începe în luna februa-
rie și nu poate depăși sfîrșitul lunii iulie. A doua sesiune începe în luna septembrie și nu poate 
depăși sfîrșitul lunii decembrie. 
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(2) Parlamentul se întrunește și în sesiuni extraordinare sau speciale, la cererea Președintelui 
Republicii Moldova, a Președintelui Parlamentului sau a unei treimi din deputați. 

Secțiunea a 2-a. Statutul deputaților 
Articolul 68. Mandatul reprezentativ 
(1) În exercitarea mandatului, deputații sînt în serviciul poporului. 
(2) Orice mandat imperativ este nul. 
Articolul 69. Mandatul deputaților 
(1) Deputații intră în exercițiul mandatului sub condiția validării. 
(2) Calitatea de deputat încetează la data întrunirii legale a Parlamentului nou ales, în caz de 
demisie, de ridicare a mandatului, de incompatibilitate sau de deces. 
Articolul 70. Incompatibilități și imunități 
(1) Calitatea de deputat este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții retribuite. 
(2) Alte incompatibilități se stabilesc prin lege organică. 
(3) Deputatul nu poate fi reținut, arestat, percheziționat, cu excepția cazurilor de infracțiune 
flagrantă, sau trimis în judecată fără încuviințarea Parlamentului, după ascultarea sa. 
Articolul 71. Independența opiniilor 
Deputatul nu poate fi persecutat sau tras la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile 
exprimate în exercitarea mandatului. 

Secțiunea a 3-a. Legiferarea 
Articolul 72. Categorii de legi 
(1) Parlamentul adoptă legi constituționale, legi organice și legi ordinare. 
(2) Legile constituționale sînt cele de revizuire a Constituției. 
(3) Prin lege organică se reglementează: 

a) sistemul electoral; 
b) organizarea și desfășurarea referendumului; 
c) organizarea și funcționarea Parlamentului; 
d) organizarea și funcționarea Guvernului; 
e) organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Consiliului Superior al Magistraturii, 

a instanțelor judecătorești, a contenciosului administrativ; 
f) organizarea administrației locale, a teritoriului, precum și regimul general privind auto-

nomia locală; 
g) organizarea și funcționarea partidelor politice; 
h) modul de stabilire a zonei economice exclusive; 
i) regimul juridic general al proprietății și al moștenirii; 
j) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele și protecția socială; 
k) organizarea generală a învățămîntului; 
l) regimul general al cultelor religioase; 
m) regimul stării de urgență, de asediu și de război; 
n) infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora; 
o) acordarea amnistiei și grațierii; 
p) celelalte domenii pentru care, în Constituție, se prevede adoptarea de legi organice; 
r) alte domenii pentru care Parlamentul consideră necesară adoptarea de legi organice. 

(4) Legile ordinare intervin în orice domeniu al relațiilor sociale, cu excepția celor rezervate le-
gilor constituționale și legilor organice. 
Articolul 73. Inițiativa legislativă 
Dreptul de inițiativă legislativă aparține deputaților în Parlament, Președintelui Republicii Mol-
dova și Guvernului. 
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Articolul 74. Adoptarea legilor și a hotărîrilor 
(1) Legile organice se adoptă cu votul majorității deputaților aleși, după cel puțin două lecturi. 
(2) Legile ordinare și hotărîrile se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți. 
(3) Legile se trimit, spre promulgare, Președintelui Republicii Moldova. 
Articolul 75. Referendumul 
(1) Cele mai importante probleme ale societății și ale statului sînt supuse referendumului. 
(2) Hotărîrile adoptate potrivit rezultatelor referendumului republican au putere juridică supremă.
Notă: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.10 din 20.10.94 (art.75 se completează cu alin.(2)) 
Articolul 76. Intrarea în vigoare a legii 
Legea se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la data publicării 
sau la data prevăzută în textul ei. Nepublicarea legii atrage inexistența acesteia. 

 
Capitolul V. PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA 

Articolul 77. Președintele Republicii Moldova, șeful statului 
(1) Președintele Republicii Moldova este șeful statului. 
(2) Președintele Republicii Moldova reprezintă statul și este garantul suveranității, independenței 
naționale, al unității și integrității teritoriale a țării. 
Articolul 78. Alegerea Președintelui 
(1) Președintele Republicii Moldova este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. 
(2) Pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova pot candida cetățenii Republicii Moldova 
care au împlinit vîrsta de 35 de ani, au locuit sau locuiesc pe teritoriul ei nu mai puțin de 10 ani și 
posedă limba de stat. Modul de propunere a candidaților este stabilit prin lege organică. 
(3) Este declarat ales candidatul care a întrunit cel puțin jumătate din voturile alegătorilor ce au 
participat la alegeri. 
(4) În cazul în care nici unul dintre candidați nu a întrunit această majoritate, se organizează al 
doilea tur de scrutin, între primii doi candidați stabiliți în ordinea numărului de voturi obținute în 
primul tur. Este declarat ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi, cu condiția 
că numărul acestora e mai mare decît numărul voturilor exprimate împotriva candidatului. 
(5) Nici o persoană nu poate îndeplini funcția de Președinte al Republicii Moldova decît pentru 
cel mult două mandate consecutive. 
Articolul 79. Validarea mandatului și depunerea jurămîntului 
(1) Rezultatul alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova este validat de Curtea 
Constituțională. 
(2) Candidatul a cărui alegere a fost validată depune în fața Parlamentului și a Curții Constituțio-
nale, cel tîrziu la 45 de zile după alegeri, următorul jurămînt: „Jur să-mi dăruiesc toată puterea și 
priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, 
drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integri-
tatea teritorială a Moldovei”. 
Articolul 80. Durata mandatului 
(1) Mandatul Președintelui Republicii Moldova durează 4 ani și se exercită de la data depunerii 
jurămîntului. 
(2) Președintele Republicii Moldova își exercită mandatul pînă la depunerea jurămîntului de către 
Președintele nou ales. 
(3) Mandatul Președintelui Republicii Moldova poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de 
război sau de catastrofă. 
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Articolul 81. Incompatibilități și imunități 
(1) Calitatea de Președinte al Republicii Moldova este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte 
funcții retribuite. 
(2) Președintele Republicii Moldova se bucură de imunitate. El nu poate fi tras la răspundere juri-
dică pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului. 
(3) Parlamentul poate hotărî punerea sub acuzare a Președintelui Republicii Moldova, cu votul 
a cel puțin două treimi din numărul deputaților aleși, în cazul în care săvîrșește o infracțiune. 
Competența de judecată aparține Curții Supreme de Justiție, în condițiile legii. Președintele este 
demis de drept la data rămînerii definitive a sentinței de condamnare. 
Articolul 82. Numirea Guvernului 
(1) După consultarea majorității parlamentare, Președintele Republicii Moldova desemnează 
un candidat pentru funcția de Prim-ministru și numește Guvernul pe baza votului de încredere 
acordat de Parlament. 
(2) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanță a postului, Președintele revocă și numește, 
la propunerea Primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului. 
Articolul 83. Participarea la ședințele Guvernului. Consultarea Guvernului 
(1) Președintele Republicii Moldova poate lua parte la ședințele Guvernului. El prezidează ședin-
țele Guvernului la care participă. 
(2) Președintele Republicii Moldova poate consulta Guvernul în probleme urgente și de impor-
tanță deosebită. 
Articolul 84. Mesaje 
(1) Președintele Republicii Moldova poate lua parte la lucrările Parlamentului. 
(2) Președintele Republicii Moldova adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele 
probleme ale națiunii. 
Articolul 85. Dizolvarea Parlamentului 
(1) În cazul imposibilității formării Guvernului sau al blocării procedurii de adoptare a legilor timp 
de 3 luni, Președintele Republicii Moldova, după consultarea fracțiunilor parlamentare, poate să 
dizolve Parlamentul. 
(2) Parlamentul poate fi dizolvat, dacă nu a acceptat votul de încredere pentru formarea Guver-
nului, în termen de 45 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două 
solicitări de învestitură. 
(3) În cursul unui an Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată. 
(4) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Președintelui Republicii 
Moldova și nici în timpul stării de urgență, de asediu sau de război. 
Articolul 86. Atribuții în domeniul politicii externe 
(1) Președintele Republicii Moldova poartă tratative și ia parte la negocieri, încheie tratate inter-
naționale în numele Republicii Moldova și le prezintă, în modul și în termenul stabilit prin lege, 
spre ratificare Parlamentului. 
(2) Președintele Republicii Moldova, la propunerea Guvernului, acreditează și recheamă repre-
zentanții diplomatici ai Republicii Moldova și aprobă înființarea, desființarea sau schimbarea 
rangului misiunilor diplomatice. 
(3) Președintele Republicii Moldova primește scrisorile de acreditare și de rechemare ale repre-
zentanților diplomatici ai altor state în Republica Moldova. 
Articolul 87. Atribuții în domeniul apărării 
(1) Președintele Republicii Moldova este comandantul suprem al forțelor armate. 
(2) Președintele Republicii Moldova poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, 
mobilizarea parțială sau generală. 
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(3) În caz de agresiune armată îndreptată împotriva țării, Președintele Republicii Moldova ia 
măsuri pentru respingerea agresiunii, declară stare de război și le aduce, neîntîrziat, la cunoștința 
Parlamentului. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la 
declanșarea agresiunii. 
(4) Președintele Republicii Moldova poate lua și alte măsuri pentru asigurarea securității națio-
nale și a ordinii publice, în limitele și în condițiile legii. 
Articolul 88. Alte atribuții 
Președintele Republicii Moldova îndeplinește și următoarele atribuții: 

a) conferă decorații și titluri de onoare; 
b) acordă grade militare supreme prevăzute de lege; 
c) soluționează problemele cetățeniei Republicii Moldova și acordă azil politic; 
d) numește în funcții publice, în condițiile prevăzute de lege; 
e) acordă grațiere individuală; 
f) poate cere poporului să-și exprime, prin referendum, voința asupra problemelor de interes 

național; 
g) acordă ranguri diplomatice; 
h) conferă grade superioare de clasificare lucrătorilor din procuratură, judecătorii și altor 

categorii de funcționari, în condițiile legii; 
i) exercită și alte atribuții stabilite prin lege. 

Articolul 89. Suspendarea din funcție 
(1) În cazul săvîrșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției, Președintele Re-
publicii Moldova poate fi suspendat din funcție de Parlament, cu votul a două treimi din deputați. 
(2) Propunerea de suspendare din funcție poate fi inițiată de cel puțin o treime din deputați și se 
aduce, neîntîrziat, la cunoștința Președintelui Republicii Moldova. Președintele poate da Parla-
mentului explicații cu privire la faptele ce i se impută. 
(3) Dacă propunerea de suspendare din funcție este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează 
un referendum pentru demiterea Președintelui. 
Articolul 90. Vacanța funcției 
(1) Vacanța funcției de Președinte al Republicii Moldova intervine în caz de expirare a manda-
tului, de demisie, de demitere, de imposibilitate definitivă a exercitării atribuțiilor sau de deces. 
(2) Cererea de demisie a Președintelui Republicii Moldova este prezentată Parlamentului, care se 
pronunță asupra ei. 
(3) În termen de 3 luni de la data la care a intervenit vacanța funcției de Președinte al Republicii 
Moldova, se vor organiza, în conformitate cu legea, alegeri pentru un nou Președinte. 
Articolul 91. Interimatul funcției 
Dacă funcția de Președinte al Republicii Moldova devine vacantă sau dacă Președintele este 
suspendat din funcție, ori dacă se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile, 
interimatul se asigură, în ordine, de Președintele Parlamentului sau de Primul-ministru. 
Articolul 92. Răspunderea Președintelui interimar 
Dacă persoana care asigură interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova săvîrșește 
fapte grave, prin care încalcă prevederile Constituției, se aplică articolul 89 alineatul (1) și arti-
colul 91. 
Articolul 93. Promulgarea legilor 
(1) Președintele Republicii Moldova promulgă legile. 
(2) Președintele Republicii Moldova este în drept, în cazul în care are obiecții asupra unei legi, să 
o trimită, în termen de cel mult două saptămîni, spre reexaminare, Parlamentului. În cazul în care 
Parlamentul își menține hotărîrea adoptată anterior, Președintele promulgă legea. 
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Articolul 94. Actele Președintelui 
(1) În exercitarea atribuțiilor sale, Președintele Republicii Moldova emite decrete, obligatorii 
pentru executare pe întreg teritoriul statului. Decretele se publică în Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova. 
(2) Decretele emise de Președinte în exercitarea atribuțiilor sale prevăzute în articolul 86 alineatul 
(2), articolul 87 alineatele (2), (3) și (4) se contrasemnează de către Primul-ministru. 
Articolul 95. Resursele financiare ale aparatului Președintelui, indemnizația și alte drepturi 
(1) Resursele financiare ale aparatului Președintelui Republicii Moldova se aprobă, la propunerea 
acestuia, de către Parlament și se includ în bugetul de stat. 
(2) Indemnizația și alte drepturi ale Președintelui Republicii Moldova se stabilesc prin lege. 

 
Capitolul VI. GUVERNUL 
Articolul 96. Rolul 
(1) Guvernul asigură realizarea politicii interne și externe a statului și exercită conducerea gene-
rală a administrației publice. 
(2) În exercitarea atribuțiilor, Guvernul se conduce de programul său de activitate, acceptat de 
Parlament. 
Articolul 97. Structura 
Guvernul este alcătuit din Prim-ministru, prim-viceprim-ministru, viceprim-miniștri, miniștri și 
alți membri stabiliți prin lege organică. 
Articolul 98. Învestitura 
(1) Președintele Republicii Moldova desemnează un candidat pentru funcția de Prim-ministru. 
(2) Candidatul pentru funcția de Prim-ministru va cere, în termen de 15 zile de la desemnare, 
votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate și a întregii liste a Guver-
nului. 
(3) Programul de activitate și lista Guvernului se dezbat în ședința Parlamentului. Acesta acordă 
încredere Guvernului cu votul majorității deputaților. 
(4) Guvernul își exercită atribuțiile din ziua depunerii jurămîntului de către membrii lui în fața 
Președintelui Republicii Moldova. 
Articolul 99. Incompatibilități 
(1) Funcția de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții retri-
buite. 
(2) Alte incompatibilități se stabilesc prin lege organică. 
Articolul 100. Încetarea funcției de membru al Guvernului 
Funcția de membru al Guvernului încetează în caz de demisie, de demitere, de incompatibilitate 
sau de deces. 
Articolul 101. Prim-ministrul 
(1) Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, respectînd 
atribuțiile ce le revin. El informează Președintele Republicii Moldova în problemele de o deose-
bită importanță pentru țară. 
(2) Dacă Prim-ministrul se află în una din situațiile prevăzute la articolul 100 sau este în imposi-
bilitate de a-și exercita atribuțiile, Președintele Republicii Moldova va desemna un alt membru al 
Guvernului ca Prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribuțiile de Prim-ministru pînă la 
formarea noului Guvern. Interimatul pe perioada imposibilității exercitării atribuțiilor încetează, 
dacă Prim-ministrul își reia activitatea în Guvern. 
(3) În cazul demisiei Prim-ministrului, demisionează întregul Guvern. 
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Articolul 102. Actele Guvernului 
(1) Guvernul adoptă hotărîri și dispoziții care se publică în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova. 
(2) Hotărîrile și dispozițiile se emit prin organizarea executării legilor și se semnează de Prim- 
ministru. 
(3) În condițiile legii, unele hotărîri se contrasemnează de miniștrii care au obligația punerii lor 
în aplicare. 
Articolul 103. Încetarea mandatului 
(1) Guvernul își exercită mandatul pînă la data validării alegerilor pentru un nou Parlament. 
(2) Guvernul, în cazul exprimării votului de neîncredere de către Parlament, al demisiei Prim- 
ministrului sau în cazul alineatului (1), îndeplinește numai funcțiile de administrare a treburilor 
publice, pînă la depunerea jurămîntului de către membrii noului Guvern. 

Capitolul VII. RAPORTURILE PARLAMENTULUI CU GUVERNUL 
Articolul 104. Informarea Parlamentului 
(1) Guvernul este responsabil în fața Parlamentului și prezintă informațiile și documentele cerute 
de acesta, de comisiile lui și de deputați. 
(2) Membrii Guvernului au acces la lucrările Parlamentului. Dacă li se solicită prezența, partici-
parea lor este obligatorie. 
Articolul 105. Întrebări și interpelări 
(1) Guvernul și fiecare dintre membrii săi sînt obligați să răspundă la întrebările sau la interpelă-
rile formulate de deputați. 
(2) Parlamentul poate adopta o moțiune prin care să-și exprime poziția față de obiectul interpe-
lării. 
Articolul 106. Exprimarea neîncrederii 
(1) Parlamentul, la propunerea a cel puțin o pătrime din deputați, își poate exprima neîncrederea 
în Guvern, cu votul majorității deputaților. 
(2) Inițiativa de exprimare a neîncrederii se examinează după 3 zile de la data prezentării în Parla-
ment. 

 
Capitolul VIII. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 
Articolul 107. Administrația publică centrală de specialitate 
(1) Organele centrale de specialitate ale statului sînt ministerele. Ele traduc în viață, în temeiul 
legii, politica Guvernului, hotărîrile și dispozițiile lui, conduc domeniile încredințate și sînt 
responsabile de activitatea lor. 
(2) În scopul conducerii, coordonării și exercitării controlului în domeniul organizării economiei 
și în alte domenii care nu intră nemijlocit în atribuțiile ministerelor se înființează, în condițiile 
legii, și alte autorități administrative. 
Articolul 108. Forțele armate 
(1) Forțele armate sînt subordonate exclusiv voinței poporului pentru garantarea suveranității, a 
independenței și a unității, a integrității teritoriale a țării și a democrației constituționale. 
(2) Structura sistemului național de apărare se stabilește prin lege organică. 
Articolul 109. Principiile de bază ale administrării publice locale 
(1) Administrația publică în unitățile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile auto-
nomiei locale, ale descentralizării serviciilor publice, ale eligibilității autorităților administrației 
publice locale și ale consultării cetățenilor în problemele locale de interes deosebit. 
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(2) Autonomia privește atît organizarea și funcționarea administrației publice locale, cît și gesti-
unea colectivităților pe care le reprezintă. 
(3) Aplicarea principiilor enunțate nu poate afecta caracterul de stat unitar. 
Articolul 110. Organizarea administrativ-teritorială 
Teritoriul Republicii Moldova este organizat, sub aspect administrativ, în raioane, orașe și sate. În 
condițiile legii, unele orașe pot fi declarate municipii. 
Articolul 111. Statutul special de autonomie 
(1) Localităților din stînga Nistrului, precum și unor localități din sudul Republicii Moldova, le 
pot fi atribuite forme și condiții speciale de autonomie după statute speciale adoptate prin legi 
organice. 
(2) Legile organice care reglementează statutele speciale ale localităților prevăzute la alineatul (1) 
pot fi modificate cu votul a trei cincimi din numărul deputaților aleși. 
Articolul 112. Autoritățile sătești și orășenești 
(1) Autoritățile administrației publice, prin care se exercită autonomia locală în sate și în orașe, 
sînt consiliile locale alese și primarii aleși. 
(2) Consiliile locale și primarii activează, în condițiile legii, ca autorități administrative autonome 
și rezolvă treburile publice din sate și orașe. 
(3) Modul de alegere a consiliilor locale și a primarilor, precum și atribuțiile lor, este stabilit de lege. 
Articolul 113. Consiliul raional 
(1) Consiliul raional coordonează activitatea consiliilor sătești și orășenești în vederea realizării 
serviciilor publice de interes raional. 
(2) Consiliul raional este ales și funcționează în condițiile legii. 
(3) Raporturile dintre autoritățile publice locale au la bază principiile autonomiei, legalității și 
colaborării în rezolvarea problemelor comune. 

 
Capitolul IX. AUTORITATEA JUDECĂTOREASCĂ 
Secțiunea 1. Instanțele judecătorești 
Articolul 114. Înfăptuirea justiției 
Justiția se înfăptuiește în numele legii numai de instanțele judecătorești. 
Articolul 115. Instanțele judecătorești 
(1) Justiția se înfăptuiește prin Curtea Supremă de Justiție, prin Curtea de Apel, prin tribunale și 
judecătorii. 
(2) Pentru anumite categorii de cauze pot funcționa, potrivit legii, judecătorii specializate. 
(3) Înființarea de instanțe extraordinare este interzisă. 
(4) Organizarea instanțelor judecătorești, competența acestora și procedura de judecată sînt 
stabilite prin lege organică. 
Articolul 116. Statutul judecătorilor 
(1) Judecătorii instanțelor judecătorești sînt independenți, imparțiali și inamovibili, potrivit legii. 
(2) Judecătorii instanțelor judecătorești se numesc în funcție de Președintele Republicii Moldova, 
la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorii care au susținut concursul sînt 
numiți în funcție pentru prima dată pe un termen de 5 ani, apoi de 10 ani. După expirarea terme-
nului de 15 ani judecătorii vor fi numiți în funcție pînă la atingerea plafonului de vîrstă. 
(3) Președintele și membrii Curții Supreme de Justiție sînt numiți în funcție de Parlament la 
propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Ei trebuie să aibă o vechime în muncă în jude-
cătorii de cel puțin 15 ani. 
(4) Promovarea și transferarea judecătorilor se fac numai cu acordul acestora. 
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(5) Sancționarea judecătorilor se face în conformitate cu legea. 
(6) Funcția de judecător este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția 
activității didactice și științifice. 
Articolul 117. Caracterul public al dezbaterilor judiciare 
În toate instanțele judecătorești ședințele de judecată sînt publice. Judecarea proceselor în ședință 
închisă se admite numai în cazurile stabilite prin lege, cu respectarea tuturor regulilor de proce-
dură. 
Articolul 118. Limba de procedură și dreptul la interpret 
(1) Procedura judiciară se desfășoară în limba moldovenească. 
(2) Persoanele care nu posedă sau nu vorbesc limba moldovenească au dreptul de a lua cunoștință 
de toate actele și lucrările dosarului, de a vorbi în instanță prin interpret. 
(3) În condițiile legii, procedura judiciară se poate efectua și într-o limbă acceptabilă pentru majo-
ritatea persoanelor care participă la proces. 
Articolul 119. Folosirea căilor de atac 
Împotriva hotărîrilor judecătorești, părțile interesate și organele de stat competente pot exercita 
căile de atac, în condițiile legii. 
Articolul 120. Caracterul obligatoriu al sentințelor și al altor hotărîri judecătorești definitive 
Este obligatorie respectarea sentințelor și a altor hotărîri definitive ale instanțelor judecătorești, 
precum și colaborarea solicitată de acestea în timpul procesului, al executării sentințelor și a altor 
hotărîri judecătorești definitive. 
Articolul 121. Resursele financiare ale instanțelor judecătorești, indemnizația și alte drepturi 
(1) Resursele financiare ale instanțelor judecătorești sînt aprobate de Parlament și sînt incluse în 
bugetul de stat. 
(2) Indemnizațiile și alte drepturi ale judecătorilor sînt stabilite prin lege. 
(3) Instanțele judecătorești dispun de poliția pusă în serviciul lor. 

Secțiunea a 2-a. Consiliul Superior al Magistraturii 
Articolul 122. Componența 
(1) Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din 11 magistrați cu un mandat de 5 ani. 
(2) Din Consiliul Superior al Magistraturii fac parte de drept: Ministrul Justiției, Președintele 
Curții Supreme de Justiție, Președintele Curții de Apel, Președintele Judecătoriei Economice, 
Procurorul General. 
(3) Trei magistrați sînt aleși, prin vot secret, de colegiile unite ale Curții Supreme de Justiție, trei 
de Parlament, din rîndul profesorilor titulari. 
Articolul 123. Atribuțiile 
Consiliul Superior al Magistraturii, după regulile organizării judiciare, asigură numirile, deplasă-
rile, promovările și măsurile disciplinare față de judecători. 

Secțiunea a 3-a. Procuratura 
Articolul 124. Atribuțiile și structura 
(1) Procurorul General și procurorii subordonați acestuia exercită supravegherea executării 
exacte și uniforme a legilor de către organele administrației publice, de către persoanele juridice 
și fizice și asociațiile lor; apără ordinea legală, drepturile și libertățile cetățenilor, contribuie la 
exercitarea justiției, în condițiile legii. 
(2) Sistemul organelor Procuraturii cuprinde Procuratura Generală, procuraturile teritoriale și 
procuraturile specializate. 
(3) Organizarea, competența și modul de desfășurare a activității Procuraturii sînt stabilite prin lege. 



96

CONSTITUȚIA  REPUBLICII  MOLDOVA    

Articolul 125. Mandatul procurorilor 
(1) Procurorul General este numit în funcție de către Parlament, la propunerea Președintelui 
acestuia. 
(2) Procurorii ierarhic inferiori sînt numiți de Procurorul General și îi sînt subordonați. 
(3) Mandatul procurorilor este de 5 ani. 
(4) Funcția de procuror este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția 
activității didactice și științifice. 
(5) În exercitarea mandatului procurorii se supun numai legii. 

TITLUL IV. ECONOMIA NAȚIONALĂ ȘI FINANȚELE PUBLICE 
Articolul 126. Economia 
(1) Economia Republicii Moldova este economie de piață, de orientare socială, bazată pe propri-
etatea privată și pe proprietatea publică, antrenate în concurență liberă. 
(2) Statul trebuie să asigure: 

a) reglementarea activității economice și administrarea proprietății publice ce-i aparține în 
condițiile legii; 

b) libertatea comerțului și activității de întreprinzător, protecția concurenței loiale, crearea 
unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producție; 

c) protejarea intereselor naționale în activitatea economică, financiară și valutară; 
d) stimularea cercetărilor științifice; 
e) exploatarea rațională a pămîntului și a celorlalte resurse naturale, în concordanță cu inte-

resele naționale; 
f) refacerea și protecția mediului înconjurător, precum și menținerea echilibrului ecologic; 
g) sporirea numărului de locuri de muncă, crearea condițiilor pentru creșterea calității vieții; 
h) inviolabilitatea investițiilor persoanelor fizice și juridice, inclusiv străine. 

Articolul 127. Proprietatea 
(1) Statul ocrotește proprietatea. 
(2) Statul garantează realizarea dreptului de proprietate în formele solicitate de titular, dacă 
acestea nu vin în contradicție cu interesele societății. 
(3) Proprietatea publică aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale. 
(4) Bogățiile de orice natură ale subsolului, spațiul aerian, apele și pădurile folosite în interes 
public, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, căile de comunicație, 
precum și alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietății publice. 
Articolul 128. Proprietatea cetățenilor străini și a apatrizilor 
(1) În Republica Moldova este ocrotită proprietatea altor state, a organizațiilor internaționale, a 
cetățenilor străini și a apatrizilor. 
(2) Modul și condițiile de exercitare a dreptului de proprietate al persoanelor fizice și juridice 
străine, precum și al apatrizilor, pe teritoriul Republicii Moldova sînt reglementate prin lege. 
Articolul 129. Activitatea economică externă 
(1) Parlamentul aprobă direcțiile principale ale activității economice externe, principiile utilizării 
împrumuturilor și creditelor străine. 
(2) Guvernul asigură protejarea intereselor naționale în activitatea economică externă, promo-
vează politica liberului schimb sau politica protecționistă, pornind de la interesele naționale. 
Articolul 130. Sistemul financiar-creditar 
(1) Formarea, administrarea, utilizarea și controlul resurselor financiare ale statului, ale unităților 
administrativ-teritoriale și ale instituțiilor publice sînt reglementate prin lege. 
(2) Moneda națională a Republicii Moldova este leul moldovenesc. 
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(3) Dreptul exclusiv la emisia monetară aparține Băncii Naționale a Republicii Moldova. Emisia 
se efectuează conform deciziei Parlamentului. 
Articolul 131. Bugetul public național 
(1) Bugetul public național cuprinde bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și buge-
tele raioanelor, orașelor și satelor. 
(2) Guvernul elaborează anual proiectul bugetului de stat și bugetului asigurărilor sociale de stat, 
pe care le supune, separat, aprobării Parlamentului. În caz de formare a fondului extrabugetar, el 
se prezintă spre aprobare Parlamentului. 
(3) Dacă bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat nu au fost adoptate prin lege cu cel 
puțin trei zile înainte de expirarea exercițiului bugetar, se aplică în continuare bugetul de stat și 
bugetul asigurărilor sociale de stat ale anului precedent, pînă la adoptarea noilor bugete. 
(4) Bugetele raioanelor, orașelor și satelor se elaborează, se aprobă și se execută în condițiile legii. 
(5) Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare. 
Articolul 132. Sistemul fiscal 
(1) Impozitele, taxele și orice venituri ale bugetului de stat și ale bugetului asigurărilor sociale de 
stat, ale bugetelor raioanelor, orașelor și satelor se stabilesc, conform legii, de organele reprezen-
tative respective. 
(2) Orice alte prestări sînt interzise. 
Articolul 133. Curtea de Conturi 
(1) Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare și de între-
buințare a resurselor financiare publice. 
(2) Curtea de Conturi este alcătuită din 7 membri. 
(3) Președintele Curții de Conturi este numit de Parlament, la propunerea Președintelui acestuia, 
pentru un termen de 5 ani. Membrii Curții sînt numiți de Parlament, la propunerea Președintelui 
acesteia. 
(4) Curtea de Conturi prezintă anual Parlamentului un raport asupra administrării și întrebuin-
țării resurselor financiare publice. 
(5) Alte atribuții, precum și modul de organizare și funcționare a Curții de Conturi, se stabilesc 
prin lege organică. 

 
TITLUL V. CURTEA CONSTITUȚIONALĂ 

Articolul 134. Statutul 
(1) Curtea Constituțională este unica autoritate de jurisdicție constituțională în Republica 
Moldova. 
(2) Curtea Constituțională este independentă de orice altă autoritate publică și se supune numai 
Constituției. 
(3) Curtea Constituțională garantează supremația Constituției, asigură realizarea principiului 
separării puterii de stat în putere legislativă, putere executivă și putere judecătorească și garan-
tează responsabilitatea statului față de cetățean și a cetățeanului față de stat. 
Articolul 135. Atribuțiile 
(1) Curtea Constituțională: 

a) exercită, la sesizare, controlul constituționalității legilor, regulamentelor și hotărîrilor 
Parlamentului, a decretelor Președintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor și dispozițiilor 
Guvernului, precum și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte; 

b) interpretează Constituția; 
c) se pronunță asupra inițiativelor de revizuire a Constituției; 
d) confirmă rezultatele referendumurilor republicane; 
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e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului și a Președintelui Republicii Moldova; 
f) constată circumstanțele care justifică dizolvarea Parlamentului, suspendarea din funcție 

a Președintelui Republicii Moldova sau interimatul funcției de Președinte al Republicii 
Moldova; 

g) rezolvă cazurile excepționale de neconstituționalitate a actelor juridice sesizate de Curtea 
Supremă de Justiție; 

h) hotărăște asupra chestiunilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid. 
(2) Curtea Constituțională își desfășoară activitatea din inițiativa subiecților prevăzuți de Legea 
cu privire la Curtea Constituțională. 
Articolul 136. Structura 
(1) Curtea Constituțională se compune din 6 judecători, numiți pentru un mandat de 6 ani. 
(2) Doi judecători sînt numiți de Parlament, doi de Președintele Republicii Moldova și doi de 
Consiliul Superior al Magistraturii. 
(3) Judecătorii Curții Constituționale aleg, prin vot secret, președintele acesteia. 
Articolul 137. Independența 
Judecătorii Curții Constituționale sînt inamovibili pe durata mandatului, independenți și se 
supun numai Constituției. 
Articolul 138. Condițiile pentru numire 
Judecătorii Curții Constituționale trebuie să aibă o pregătire juridică superioară, o înaltă compe-
tență profesională și o vechime de cel puțin 15 ani în activitatea juridică, în învățămîntul juridic 
sau în activitatea științifică. 
Articolul 139. Incompatibilități 
Funcția de judecător al Curții Constituționale este incompatibilă cu oricare altă funcție publică 
sau privată retribuită, cu excepția activității didactice și științifice. 
Articolul 140. Hotărîrile Curții Constituționale 
(1) Legile și alte acte normative sau unele părți ale acestora devin nule, din momentul adoptării 
hotărîrii corespunzătoare a Curții Constituționale. 
(2) Hotărîrile Curții Constituționale sînt definitive și nu pot fi atacate. 

TITLUL VI. REVIZUIREA CONSTITUȚIEI 
Articolul 141. Inițiativa revizuirii 
(1) Revizuirea Constituției poate fi inițiată de: 

a) un număr de cel puțin 200000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot. Cetățeni 
care inițiază revizuirea Constituției trebuie să provină din cel puțin jumătate din raioane 
și municipii, iar în fiecare din ele trebuie să fie înregistrate cel puțin 5000 de semnături în 
sprijinul acestei inițiative; 

b) un număr de cel puțin o treime de deputați în Parlament; 
c) Președintele Republicii Moldova; 
d) Guvern. 

(2) Proiectele de legi constituționale vor fi prezentate Parlamentului numai împreună cu avizul 
Curții Constituționale, adoptat cu votul a cel puțin 4 judecători. 
Articolul 142. Limitele revizuirii 
(1) Dispozițiile privind caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum și cele refe-
ritoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin refe-
rendum, cu votul majorității cetățenilor înscriși în listele electorale. 
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(2) Nici o revizuire nu poate fi făcută, dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora. 
(3) Constituția nu poate fi revizuită pe durata stării de urgență, de asediu și de război. 
Articolul 143. Legea privind modificarea Constituției 
(1) Parlamentul este în drept să adopte o lege cu privire la modificarea Constituției după cel puțin 
6 luni de la data prezentării inițiativei corespunzătoare. Legea se adoptă cu votul a două treimi 
din deputați. 
(2) Dacă de la prezentarea inițiativei cu privire la modificarea Constituției Parlamentul nu a 
adoptat timp de un an legea constituțională corespunzătoare, propunerea se consideră nulă. 

TITLUL VII. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 
Articolul I 
(1) Prezenta Constituție este adoptată de Parlament și se promulgă de către Președintele Repu-
blicii Moldova în termen de 3 zile. 
(2) Constituția Republicii Moldova intră în vigoare la 27 august 1994. La aceeași dată Constituția 
Republicii Moldova din 15 aprilie 1978, cu modificările și completările ulterioare, este în între-
gime abrogată. 
Articolul II 
(1) Legile și celelalte acte normative rămîn în vigoare în măsura în care nu contravin prezentei 
Constituții. 
(2) Comisiile permanente ale Parlamentului, Guvernul, în decursul unui an de la data intrării 
în vigoare a prezentei Constituții, vor examina conformitatea legislației cu Constituția și vor 
prezenta Parlamentului propunerile respective. 
Articolul III 
(1) Instituțiile de stat, existente la data intrării în vigoare a prezentei Constituții, rămîn în func-
țiune pînă la constituirea unor instituții noi. 
(2) Parlamentul, constituit din 104 deputați, aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber 
exprimat, în condițiile pluralismului politic și pluripartidismului, conform Legii din 14 octom-
brie 1993 privind alegerea Parlamentului, rămîne în funcțiune pînă la expirarea mandatului, cu 
excepția cazurilor prevăzute în prezenta Constituție. 
(3) Președintele Republicii Moldova, ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, 
în condițiile pluralismului politic și pluripartidismului, pe un termen de 5 ani, conform Legii din 
18 septembrie 1991 cu privire la alegerile Președintelui Republicii Moldova, rămîne în funcțiune 
pînă la expirarea mandatului pentru care a fost ales, cu excepția cazurilor prevăzute în prezenta 
Constituție. 
(4) Guvernul, învestit în funcție de către Parlament, rămîne în exercitarea împuternicirilor pînă 
la expirarea mandatului, cu excepția cazurilor prevăzute în prezenta Constituție. 
(5) Organele locale ale puterii de stat și ale administrației de stat rămîn în exercitarea împuterni-
cirilor pînă la expirarea mandatului, cu excepția cazurilor prevăzute în prezenta Constituție. 
(6) Asupra judecătorilor care, la data intrării în vigoare a prezentei Constituții, au o vechime în 
muncă în judecătorii de cel puțin 15 ani, se răsfrînge principiul inamovibilității, conform arti-
colului 116 alineatul (1), printr-un decret al Președintelui Republicii Moldova, la propunerea 
ministrului justiției și a Președintelui Judecătoriei Supreme. 
(7) În decursul a 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei Constituții, sistemul instanțelor 
judecătorești va fi reorganizat, prin lege, conform articolului 115. 
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Articolul IV 
Prevederile articolului 25 alineatul (4), ce țin de termenul arestării, nu se răsfrîng, pînă la 1 ianu-
arie 1995, asupra persoanelor care au comis infracțiuni grave prevăzute de articolul 71 din Codul 
penal. 
Articolul V 
(1) În decursul a 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei Constituții se înființează Curtea 
Constituțională și Curtea de Conturi. 
(2) În prima componență a Curții Constituționale judecătorii din partea Consiliului Superior al 
Magistraturii sînt numiți în funcție de adunarea generală a judecătorilor populari și a membrilor 
Judecătoriei Supreme. 
Articolul VI 
Pînă la înființarea Curții Constituționale, cazurile prevăzute în articolul 135 al prezentei Consti-
tuții pot fi soluționate, din inițiativa Parlamentului, de către Judecătoria Supremă. 
Articolul VII 
(1) Legea din 1 septembrie 1989 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii 
Moldova rămîne în vigoare în măsura în care nu contravine prezentei Constituții. 
(2) Sus-numita lege poate fi modificată în decursul a 7 ani de la data intrării în vigoare a prezentei 
Constituții, cu votul a cel puțin două treimi din deputați. 
Articolul VIII 
Titlul VII, Dispoziții finale și tranzitorii, se consideră parte integrantă a prezentei Constituții și 
reglementează problemele ce țin de intrarea ei în vigoare.
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EXTRAS DIN HOTĂRÎREA PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare

și la zilele de odihnă în Republica Moldova 
nr. 433-XII din 26.12.90

[Denumirea în redacția Hot.Parl. nr.84 din 07.05.2010, în vigoare 07.05.2010]
[Denumirea completată prin Hot.Parl. nr.17 din 26.02.2010, în vigoare 26.02.2010] 

(în vigoare 26.12.1990) 

În scopul continuării tradițiilor, respectării obiceiurilor seculare ale poporului, luînd în consi-
derare rolul lor la formarea unei moralități sănătoase, la îmbogățirea vieții spirituale a omului, 
ținînd cont de solicitările cetățenilor republicii de a se reveni, fiind o necesitate stringentă, la 
valorile naționale, Parlamentul Republicii Moldova

[Preambulul modificat prin Hot.Parl. nr.84 din 07.05.2010, în vigoare 07.05.2010] 

HOTĂRĂȘTE:
1. Se consfințesc următoarele zile comemorative și zile de sărbătoare în Republica Moldova:
[Partea introductivă în redacția Hot.Parl. nr.84 din 07.05.2010, în vigoare 07.05.2010]
a) sărbători naționale și zile comemorative:
…
- Ziua Constituției (29 iulie);
…
[Lit.a) completată prin Hot.Parl. nr. 210 din 26.11.2015, în vigoare 11.12.2015]
4. Conducerea întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor, la cererea comunităților religi-

oase de alte confesiuni, înregistrate în Republica Moldova, va acorda credincioșilor confesiunilor 
respective zile de odihnă la data celor mai însemnate sărbători religioase ale lor.

[Pct. 4 modificat prin Hot.Parl. nr. 84 din 07.05.2010, în vigoare 07.05.2010] 
5. Se garantează condiții pentru continuitatea tradițiilor populare, pentru realizarea inițiativei 

cetățenilor, organizațiilor de stat, obștești, uniunilor de creație și altor societăți de a comemora 
oameni de vază, de a marca și alte date istorice, social-politice de valoare, sărbători ale profesiilor 
și alte sărbători și evenimente legate de ciclul naturii și de viața omului.

6. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din ziua adoptării ei.

PREȘEDINTELE SOVIETULUI     Alexandru MOȘANU
SUPREM AL R.S.S. MOLDOVA
Chișinău, 26 decembrie 1990. 
Nr.433-XII. 
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HOTĂRÎREA PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA 
privind programul de activitate a Parlamentului pentru realizarea prevederilor 
Constituției și ale Concepției reformei judiciare și de drept în Republica Moldova

nr. 219-XIII din 22.09.94

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.12/109 din 03.11.1994

În vederea realizării prevederilor Constituției și ale Concepției reformei judiciare și de drept, 
precum și în scopul coordonării și îmbinării acestor procese cu efectuarea de măsuri organizato-
rice tehnico-materiale, financiare și de altă natură, 

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre. 
Art.1. – Se aprobă programul de activitate a Parlamentului pentru realizarea prevederilor 

Constituției și ale Concepției reformei judiciare și de drept în Republica Moldova (se anexează). 
Art.2. – Consiliul Coordonator pentru desfășurarea reformei judiciare și de drept, format prin 

Hotărîrea Parlamentului nr.152-XIII din 21 iunie 1994: 
va asigura coordonarea activității comisiilor permanente și a altor organe autorizate, instituți-

ilor științifice și grupurilor de specialiști privind elaborarea și prezentarea proiectelor de legi și de 
alte acte normative în termenele prevăzute în program, precum și examinarea acestora în cadrul 
Parlamentului, conform Regulamentului Parlamentului; 

va determina proiectele de legi și de alte acte normative ce urmează a fi elaborate pe bază de 
contract, gradul lor de complexitate, condițiile de retribuire a muncii specialiștilor respectivi și 
va face recomandările necesare organelor autorizate privind încheierea unor asemenea contracte. 

Art.3. – Guvernul: 
va asigura, până la sfârșitul anului 1994 din contul fondului său de rezervă, finanțarea acti-

vității specialiștilor antrenați pe bază de contract la elaborarea proiectelor de legi și de alte acte 
normative incluse în programul sus-menționat; 

va prevedea cheltuielile respective în bugetul de stat pentru anii ulteriori. 
Art.4. – Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărâri îl va exercita domnul Nicolae 

Andronic, vicepreședintele Parlamentului, președintele Consiliului Coordonator pentru desfășu-
rarea reformei judiciare și de drept. 

Art.5. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 
 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI     Petru LUCINSCHI 
Chișinău, 22 septembrie 1994.  
Nr.219-XIII. 
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ANEXĂ 
la Hotărârea Parlamentului 

nr.219-XIII din 22 septembrie 1994 
 

PROGRAMUL 
de activitate a Parlamentului pentru realizarea prevederilor Constituției 

și ale Concepției reformei judiciare și de drept în Republica Moldova
 

Nr. 
crt.

Nr. art.  
din  

Constituție

Denumirea proiectelor 
de legi și de alte acte 

normative 

Autorul Termenele de 
examinare în 

Parlament 

Responsabil

1994 
1. 135(2) Cu privire la Curtea Con-

stituțională 
Comisia juridică, pentru 
numiri și imunități 

septembrie 
– octombrie

Rusu Eugen

2. 136 Privind formarea Curții 
Constituționale 

Parlamentul, Președintele  
Republicii, Adunarea 
generală a judecătorilor 
populari și a membrilor 
Judecătoriei Supreme 

noiembrie Președintele  
Parlamentului, 
Președintele  
Republicii,  
Barbalat Pavel, 
Sturza Vasile

3. 133(5) Privind organizarea și 
funcționarea Curții de 
Conturi 

Comisia pentru control și 
petiții 

octombrie – 
noiembrie 

Bratunov Grigore

4. 133(3) Privind numirea Preșe-
dintelui și a membrilor 
Curții de Conturi 

Președintele Parlamentu-
lui 

decembrie Președintele 
Parlamentului

5. 25 Privind modificarea și 
completarea Codului de 
procedură penală 

Comisia pentru securita-
tea statului și asigurarea 
ordinii publice 

octombrie Ungureanu Ion

6. 109, 112, 
113 

Privind administrația  
publică locală 

Comisia juridică, pentru 
numiri și imunități 

octombrie – 
noiembrie 

Rusu Eugen, 
Bulgari Valeriu

7. 110 Privind organizarea  
administrativ-teritorială 

Comisia juridică, pentru 
numiri și imunități 

octombrie – 
noiembrie 

Rusu Eugen, 
Bulgari Valeriu

8. 112, 113 Privind alegerile organe-
lor administrației publice 
locale 

Comisia juridică, pentru 
numiri și imunități 

octombrie – 
noiembrie 

Rusu Eugen, 
Bulgari Valeriu

9. 110 Despre statutul munici-
piului 

Comisia juridică, pentru 
numiri și imunități 

noiembrie Rusu Eugen,  
Urechean Serafim

10. 11 Despre doctrina militară a 
Republicii Moldova 

Președintele Republicii, 
comisia pentru securitatea 
statului și asigurarea ordi-
nii publice 

octombrie Președintele  
Republicii, 
Ungureanu Ion

11. 11 Concepția construcției 
militare în Republica  
Moldova 

Ministerul Apărării octombrie Creangă Pavel

12. 11 Privind securitatea mili-
tară 

Președintele Republicii octombrie Președintele  
Republicii

13. 56, 57 Privind obligațiunea mili-
tară și serviciul militar 

Comisia pentru securita-
tea statului și asigurarea 
ordinii publice 

octombrie Ungureanu Ion

14. 56, 57 Privind statutul militarilor Ministerul Apărării octombrie Creangă Pavel
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15. 62-65, 67 Privind modificarea și 
completarea Regulamen-
tului Parlamentului 

Comisia juridică, pentru 
numiri și imunități 

octombrie – 
noiembrie 

Rusu Eugen

16. 68-71 Privind modificarea și 
completarea Legii despre 
statutul deputatului în 
Parlament 

Comisia juridică, pentru 
numiri și imunități 

octombrie – 
noiembrie 

Rusu Eugen

17. 72 Despre legi și alte acte 
normative 

Comisia juridică, pentru 
numiri și imunități 

octombrie – 
noiembrie 

Rusu Eugen

18. 32-34 Privind mijloacele de  
informare în masă  
(Legea presei) 

Comisia pentru cultură, 
știință, învățămînt și mij-
loace de informare în masă 

septembrie 
– octombrie 

Senic Valeriu

19. 32-34 Privind audiovizualul Compania de stat „Telera-
dio-Moldova” 

octombrie Senic Valeriu

20. 33 Privind patrimoniul inte-
lectual 

Comisia pentru cultură, 
știință, învățămînt și mij-
loace de informare în masă 

noiembrie Senic Valeriu

21. 33 Privind dreptul de autor și 
conexe 

Comisia pentru cultură, 
știință, învățămînt și mij-
loace de informare în masă 

noiembrie Senic Valeriu

22. 35 Cu privire la învățămînt Comisia pentru cultură, 
știință, învățămînt și mij-
loace de informare în masă 

noiembrie Senic Valeriu

23. 40 Privind libertatea întru-
nirilor 

Comisia juridică, pentru 
numiri și imunități,  
Ministerul Justiției 

noiembrie Rusu Eugen, 
Sturza Vasile

24. 5, 41 Despre modificarea și 
completarea Legii privind 
partidele și alte organizații 
social-politice 

Comisia juridică, pentru 
numiri și imunități,  
Ministerul Justiției 

noiembrie Rusu Eugen, 
Sturza Vasile

25. 26 Privind asistența juridică 
(Legea avocaturii) 

Comisia juridică, pentru 
numiri și imunități 

noiembrie Rusu Eugen

26. 27 Privind ieșirea și intrarea 
cetățenilor în Republica 
Moldova 

Guvernul, Comisia pentru 
drepturile omului și mino-
ritățile naționale 

noiembrie Guvernul, 
Solonari 
Vladimir

27. 19 Privind statutul cetățeni-
lor străini și al apatrizilor 

Guvernul, comisia pentru 
drepturile omului și mino-
ritățile naționale 

noiembrie Solonari 
Vladimir

28. 39 Privind serviciul public Guvernul, Comisia  
juridică, pentru numiri și 
imunități 

noiembrie Guvernul,  
Rusu Eugen

29. 42 Despre sindicate Comisia pentru protecție 
socială, ocrotirea sănătății 
și ecologie, Guvernul, Fe-
derația Sindicatelor Inde-
pendente din Moldova 

noiembrie Vartic Vasile

30. 116(1), 
(2), titlul 
VII, art.
III (6) 

Privind numirea în func-
ție a judecătorilor 

Președintele Republicii, 
Președintele Judecătoriei 
Supreme, 
Ministerul Justiției 

noiembrie – 
decembrie 

Președintele 
Republicii, 
Barbalat Pavel, 
Sturza Vasile

31. 12(4) Privind Imnul de Stat Comisia specială noiembrie – 
decembrie 

Comisia specială

32. 6, 114, 
134 

Despre puterea judecăto-
rească 

Judecătoria Supremă,  
Guvernul 

decembrie Barbalat Pavel, 
Pușcaș Victor
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33. 115 Privind organizarea jude-
cătorească 

Judecătoria Supremă,  
Guvernul 

decembrie Barbalat Pavel, 
Sturza Vasile

34. 116 Despre statutul judecăto-
rului 

Ministerul Justiției decembrie Sturza Vasile

35. 115(2) Despre Judecătoria  
Economică 

Comisia juridică, pentru 
numiri și imunități, Arbi-
trajul Republicii Moldova 

octombrie Rusu Eugen, 
Covaliu 
Gheorghe

36. 115 Privind modificarea și 
completarea Codului de 
procedură arbitrală 

Comisia juridică, pentru 
numiri și imunități, Arbi-
trajul Republicii Moldova 

decembrie Rusu Eugen, 
Covaliu Gheorghe

37. 124, 125 Privind modificarea și 
completarea Legii cu privi-
re la Procuratura Republicii 

Comisia juridică, pentru 
numiri și imunități,  
Procuratura Republicii 

decembrie Cecan Victor, 
Postovan Dumitru

1995 
38. Formarea grupurilor de 

lucru pentru elaborarea și 
examinarea de către Parla-
ment a proiectelor de legi 
a) Codul civil;  
b) Codul de procedură 
civilă;  
c) Codul penal;  
d) Codul de procedură 
penală;  
e) Codul contravențiilor 
administrative și procedu-
rii administrative;  
f) Codul de executare a 
sancțiunilor de drept penal 

Comisia juridică, pentru 
numiri și imunități 
 
 
 
Comisia pentru securita-
tea statului și asigurarea 
ordinii publice 

octombrie 
1994 – mai 
1995 

Rusu Eugen, 
Ungureanu Ion

39. 122, 123 Privind Consiliul Superior 
al Magistraturii 

Comisia juridică, pentru 
numiri și imunități,  
Curtea Supremă de Justiție 

martie Rusu Eugen, 
Barbalat Pavel

40. 122, 123 Formarea Consiliului  
superior al Magistraturii 

Comisia juridică, pentru 
numiri și imunități,  
Ministerul Justiției 

martie Rusu Eugen, 
Barbalat Pavel, 
Sturza Vasile

41. 37, 53 Privind recuperarea pagu-
bei pricinuite de autorită-
țile publice 

Guvernul februarie Sturza Vasile

42. 72(3) 
lit.e) 

Despre Contenciosul  
administrativ 

Guvernul martie Sturza Vasile

43. 72(3) Privind notariatul Guvernul martie Sturza Vasile
44. 72(3) 

lit.m) 
Privind starea de urgență, 
de asediu și de război 

Comisia pentru securita-
tea statului și asigurarea 
ordinii publice, Guvernul 

aprilie Ungureanu Ion, 
Sturza Vasile

45. Legea Departamentului de 
Anchetă 

Guvernul mai Ungureanu Ion

46. Codul comercial Guvernul mai – iunie Sturza Vasile, 
Rusu Eugen

47. Privind statutul Ministe-
rului Justiției 

Guvernul iunie Sturza Vasile, 
Rusu Eugen, 
Ungureanu Ion

48. Privind statutul Ministe-
rului Afacerilor Interne 

Guvernul iunie Pușcaș Victor
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49. Elaborarea și aprobarea 
programului de stat de 
pregătire și reciclare a  
cadrelor juridice pentru 
anii 1995-2005 

Guvernul mai – iunie Guvernul,  
Senic Valeriu

50. Înființarea Academiei de 
Drept 

Guvernul iunie – iulie Guvernul,  
Senic Valeriu

51. Înființarea Departamentu-
lui de Anchetă 

Guvernul octombrie – 
noiembrie 

Ungureanu Ion

52. Formarea instanțelor ju-
decătorești în conformi-
tate cu prevederile Legii 
organizării judecătorești 

Guvernul noiembrie – 
decembrie 

Guvernul,  
Rusu Eugen

53. Reorganizarea penitenci-
arelor 

Guvernul februarie 
1996 

Guvernul, 
Ungureanu Ion
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DECRETUL 
PREȘEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA

cu privire la inițiativa de revizuire a unor prevederi  
ale Constituției Republicii Moldova

nr. 398 din 22.11.95

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.68-69/791 din 07.12.1995

Aderând la Consiliul Europei, Republica Moldova și-a asumat un șir de angajamente, printre 
care angajamentul de a modifica Constituția Republicii Moldova astfel încît să se asigure inde-
pendența puterii judecătorești. 

Având în vedere cele menționate, precum și în scopul realizării principiilor constituționale ale 
separației puterilor și al asigurării independenței reale a judecătorilor, în temeiul articolului 73 și 
în conformitate cu articolul 141 alineatul (1) litera c) și alineatul (2) și articolul 142 din Consti-
tuția Republicii Moldova, Președintele Republicii Moldova 

DECRETEAZĂ: 
Art.1. – Se supune spre examinare Parlamentului proiectul legii cu privire la modificarea 

Constituției Republicii Moldova, care prevede următoarele: 
1) în articolul 116: 
în alineatul (2) propoziția a doua se va da în următoarea redacție: „Judecătorii care au susținut 

concursul sînt numiți în funcție pentru prima dată pe un termen de 5 ani”. În propoziția a treia 
din același alineat cuvintele „de 15 ani” se substituie prin cuvintele „de 5 ani”; 

în alineatul (3) cuvântul „membrii” se substituie prin cuvântul „judecătorii”; 
(2) în alineatul (6) din articolul III Titlul VII cuvintele „de cel puțin 15 ani” se substituie prin 

cuvintele „de cel puțin 5 ani”. 
Concomitent, se expediază Parlamentului Avizul Curții Constituționale la sesizarea Preșe-

dintelui Republicii Moldova privind modificarea articolului 116 și articolului III Titlul VII 
„Dispoziții finale și tranzitorii” din Constituția Republicii Moldova din 15 noiembrie 1995. 

 
Art.2. – Prezentul decret intră în vigoare la data semnării. 
 

PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA     Mircea SNEGUR 
Chișinău, 22 noiembrie 1995.  
Nr.398. 
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HOTĂRÎREA 
CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

cu privire la interpretarea articolului 91 al Constituției Republicii Moldova
nr. 56 din 21.12.1995

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.4/56 din 18.01.1996

În numele Republicii Moldova, 
Plenul Curții Constituționale a Republicii Moldova în componența: 
Pavel BARBALAT – Președinte 
Nicolae CHISEEV – judecător 
Nicolae OSMOCHESCU – judecător 
Eugen SOFRONI – judecător 
Gheorghe SUSARENCO – judecător 
Ion VASILATI – judecător 
Ludmila ZADOROJNÎI – grefier 
cu participarea domnului Victor Cecan, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, reprezen-

tanților Președintelui Republicii Moldova dnei Olga Poalelungi, dlui Anatol Ciobanu, conducân-
du-se de litera b) articolul 135 din Constituția Republicii Moldova și litera b) articolul 4 din Legea 
cu privire la Curtea Constituțională, a examinat în ședință plenară deschisă sesizarea domnului 
Victor Cecan, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu privire la interpretarea articolului 
91 din Constituția Republicii Moldova. 

Examinând sesizarea în cauză, Curtea Constituțională 
A CONSTATAT: 

La 22 iulie 1995 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr.564-XIII „Pentru modi-
ficarea Legii privind administrația publică locală” prin care s-au introdus schimbări în articolul 
16(3) și în articolul 21(1). La 26 iulie 1995 Legea „Pentru modificarea Legii privind administrația 
publică locală”, conform articolului 93 din Constituția Republicii Moldova, a fost prezentată 
Președintelui Republicii Moldova pentru promulgare. 

Conform Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.270 din 24 august 1995 „Cu privire 
la Legea nr. 564-XIII din 22 iulie 1995” Legea nu a fost promulgată, ei a fost prezentată cu modi-
ficări Parlamentului Republicii Moldova pentru reexaminare. 

În sesizarea deputatului Parlamentului Republicii Moldova se menționează că nerespectarea 
termenului de două săptămâni, stabilit prin articolul 93 alineatul (2) din Constituția Republicii 
Moldova, de trimitere a Legii cu obiecțiile Președintelui Republicii Moldova spre reexaminare 
Parlamentului Republicii Moldova, s-a produs în legătură cu faptul că în perioada de la 24 iulie 
până la 19 august 1995 Președintele Republicii Moldova (potrivit scrisorii sale din 6 octombrie 
1995) s-a aflat în concediu. Între altele, capitolul V din Constituția Republicii Moldova nu conține 
prevederi, potrivit cărora în perioada concediului Președintelui Republicii Moldova se suspendă 
exercitarea obligațiunilor sale sau funcția sa devine vacanță. 
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Ținând cont de această situație deputatul în Parlamentul Republicii Moldova cere să se dea o 
interpretare articolului 91 din Constituția Republicii Moldova referitor la faptul dacă Președin-
tele Republicii Moldova este în drept de a-și suspenda temporar exercitarea atribuțiilor în timpul 
aflării sale în concediu, dacă reprezintă concediul un obstacol în exercitarea atribuțiilor și dacă 
este necesar ca exercitarea atribuțiilor Președintelui să fie pusă în sarcina persoanei menționate în 
articolul 91 a Constituției. 

În legătură cu necesitatea interpretării problemelor abordate Curtea Constituțională a ajuns  
la următoarele concluzii: 

1. Constituția Republicii Moldova în articolele 90 și 91 stabilește în mod concret cazurile în 
care funcția Președintelui Republicii Moldova devine vacantă și când exercitarea provizorie a 
atribuțiilor sale se pune în sarcina Președintelui Parlamentului Republicii Moldova sau a Prim- 
ministrului Republicii Moldova conform consecutivității indicate. 

Funcția Președintelui Republicii Moldova devine vacantă în cazurile expirării mandatului, 
demisiei, destituirii, imposibilității definitive de a-și exercita atribuțiile sau al decesului. 

Exercitarea provizorie a atribuțiilor Președintelui Republicii Moldova se pune în sarcina Pre-
ședintelui Parlamentului Republicii Moldova sau Prim-ministrului Republicii Moldova în con-
secutivitatea indicată, în cazul în care funcția lui devine vacantă sau Președintele este destituit 
provizoriu din funcție, sau temporar nu-și poate exercita atribuțiile. Totodată, motivele pentru 
destituirea temporară din funcție a Președintelui Republicii Moldova sau exercitarea provizorie 
a atribuțiilor sale în caz de boală gravă și îndelungată sânt constatate de Curtea Constituțională a 
Republicii Moldova – articolul 135 (1). 

Prevederile constituționale menționate au menirea să asigure continuitatea exercitării de către 
Președintele Republicii Moldova a atribuțiilor de șef al statului și ele nu pot fi extinse. 

2. Din conținutul articolului 91 al Constituției Republicii Moldova nu derivă că concediul Pre-
ședintelui Republicii Moldova suspendă, inclusiv temporar, exercitarea atribuțiilor sale și con-
stituie un obstacol pentru exercitarea lor. Pentru perioada concediului Președintelui Republicii 
Moldova atribuțiile lui nu pot fi puse în sarcina persoanelor prevăzute la articolul 91 din Con-
stituția Republicii Moldova. Președintele Republicii Moldova nu este de asemenea în drept de a 
delega împuternicirile sale acestor persoane pentru perioada concediului. 

Prin urmare, nu se poate considera că în timpul aflării în concediu Președintele Republicii 
Moldova își suspenda temporar exercitarea atribuțiilor sale. Și în acest caz el este șef al statului. 

Având în vedere cele expuse, călăuzindu-se de articolul 4 al Legii cu privire la Curtea Consti-
tuțională a Republicii Moldova. Curtea Constituțională 

HOTĂRĂȘTE: 
Conform articolului 91 al Constituției Republicii Moldova concediul Președintelui Republicii 

Moldova nu constituie un motiv pentru care funcția Președintelui Republicii Moldova devine 
vacantă sau pentru destituirea lui temporară sau delegarea atribuțiilor sale altor persoane oficiale. 

În conformitate cu articolul 26 alineatul (5) al Legii cu privire la Curtea Constituțională 
prezenta hotărîre este definitivă și intră în vigoare la data adoptării. 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Pavel BARBALAT 
Chișinău, 21 decembrie 1995. 
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HOTĂRÎREA 
CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

privind interpretarea unor prevederi ale art.93 alin.(2)  
din Constituție nr. 9 din 26.02.1998

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.26-27/15 din 26.03.1998 

ÎN NUMELE REPUBLICII MOLDOVA 
Curtea Constituțională în componența: 
Pavel BARBALAT  – președinte
Nicolae CHISEEV  – judecător-raportor
Mihai COTOROBAI – judecător
Nicolae OSMOCHESCU – judecător
Gheorghe SUSARENCO – judecător
Ion VASILATI   – judecător-raportor 
cu participarea Ludmilei Zadorojnîi, grefier, deputatului în Parlament Victor Cecan, președinte 

al comisiei juridice, pentru numiri și imunități, autorul sesizării, Ion Creangă, șeful Direcției juri-
dice în aparatul Parlamentului, reprezentant al Parlamentului, Raisei Grecu, șef al serviciului acte 
ale Președintelui Republicii Moldova, și Alexandru Ohotnicov, șef-adjunct al serviciului acte ale 
Președintelui Republicii Moldova, reprezentanți ai Președintelui Republicii Moldova, conducîn-
du-se de art.135 alin.(1) lit.b) din Constituție, art.4 alin.(1) lit.b) din Legea cu privire la Curtea 
Constituțională, a examinat în ședință plenară deschisă dosarul privind interpretarea unor preve-
deri ale art.93 alin.(2) din Constituție. 

Temei pentru examinarea dosarului a servit sesizarea deputatului în Parlament, Victor Cecan, 
președinte al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități, prezentată conform art.24 și 25 din 
Legea cu privire la Curtea Constituțională, acceptată spre examinare în fond și inclusă în ordinea 
de zi prin decizia Curții Constituționale din 5 noiembrie 1997. 

Examinând preliminar sesizarea în cauză, Curtea Constituțională a solicitat și a primit punc-
tele de vedere pe marginea chestiunii abordate în sesizare de la Președintele Republicii Moldova 
și Direcția juridică a aparatului Parlamentului. 

Curtea Constituțională a examinat în ședință plenară sesizarea deputatului Victor Cecan, 
argumentele și explicațiile reprezentanților Președinției și ai Parlamentului, și 

A CONSTATAT: 
În sesizarea sa deputatul în Parlament Victor Cecan solicită interpretarea prevederilor art.93 

alin.(2) din Constituție. Necesitatea interpretării clauzelor acestui articol constituțional se argu-
mentează prin faptul că în textul art.93 alin.(2) din Constituție nu este expres arătat actul (decret, 
demers, scrisoare etc.) prin care Președintele Republicii Moldova, în cazul în care are obiecții 
asupra unei legi o trimite spre examinare Parlamentului. Autorul sesizării susține că art.93 din 
Constituție stipulează atribuțiile specifice ale șefului statului în procesul legislativ și, deoarece, 
conform art.94 alin.(1) din Legea Supremă, în exercitarea atribuțiilor sale, Președintele Republicii 
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Moldova emite decrete, obligatorii pentru executarea pe întreg teritoriul statului, trimiterea unei 
legi cu obiecțiile șefului statului spre reexaminare Parlamentului, de asemenea, se efectuează prin 
decret prezidențial. 

În ședința plenară a Curții Constituționale deputatul Victor Cecan a completat sesizarea și a 
solicitat interpretarea art.93 din Constituție și în sensul necesității reglementării procedurii de 
menținere a hotărârii Parlamentului, adoptate anterior. 

Examinând sesizarea în cauză, punctele de vedere ale Președintelui Republicii Moldova și 
Direcției juridice a aparatului Parlamentului și audiind argumentele părților, expuse în proces, 
Curtea Constituțională reține următoarele: 

Potrivit dispozițiilor art.74 alin.(3) din Constituție, legile, adoptate de Parlament, se trimit, 
spre promulgare Președintelui Republicii Moldova. Promulgarea legii este actul final al proce-
durii legislative și ține exclusiv de competența șefului statului. Această competență este prevăzută 
direct în art.93 alin.(1) din Constituție. 

Este firesc ca șeful statului să aibă posibilitatea de a examina legea și de a-și exercita atribu-
țiile ce îi revin în această calitate, de a asigura buna funcționare a autorităților publice. De aceea 
Constituția, prin art.93 alin.(2), permite Președintelui Republicii Moldova, dacă are obiecții 
asupra unei legi, să o trimită, în termen de cel mult două săptămâni, spre reexaminare Parlamen-
tului și numai în cazul în care Parlamentul își menține hotărârea, adoptată anterior, Președintele 
promulgă legea. 

Într-adevăr, textul art.93 din Constituție nu prevede modalitatea prin care șeful statului trimite 
Parlamentului legea spre reexaminare. Totodată, Curtea Constituțională nu poate reține teza 
din sesizare, potrivit căreia trimiterea legii spre reexaminare Parlamentului se face prin decret 
prezidențial. Conform art.94 alin.(1) din Constituție, decretele emise de Președintele Republicii 
Moldova sînt obligatorii pentru executarea pe întreg teritoriul statului, și, de regulă, ele au caracter 
normativ. Obiecțiile șefului statului, indiferent de natura lor, asupra unei legi, nu sînt obliga-
torii pentru Parlament. Aceasta rezultă din textul art.93 alin.(2) din Constituție, care prevede 
dreptul Parlamentului de a-și menține în procesul reexaminării legii hotărîrea adoptată anterior. 
Curtea Constituțională consideră că trimiterea de către Președintele Republicii Moldova a legii, 
cu obiecțiile sale, spre reexaminare Parlamentului înseamnă, de fapt, refuzul șefului statului de a 
o promulga. 

Prin urmare, Președintele Republicii Moldova este în drept să trimită legile cu obiecțiile sale 
spre reexaminare Parlamentului printr-un demers scris. 

Interpretarea logico-gramaticală a prevederilor art.93 alin.(2) din Constituție permite să se 
tragă concluzia că șeful statului este în drept să trimită legile cu obiecțiile sale spre reexaminare 
Parlamentului doar o singură dată. Este de menționat, că Regulamentul Parlamentului, adoptat 
prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996, prevede în mod expres că „Președintele Republicii 
Moldova poate cere Parlamentului, doar o singură dată, reexaminarea legii pentru orice motive 
ce fac legea în ansamblu sau o parte a ei inacceptabilă”. 

Pentru considerentele expuse Curtea Constituțională nu poate reține punctul de vedere al 
Președinției Republicii Moldova, conform căruia în cazul în care legea este trimisă Președintelui 
spre promulgare, după reexaminarea ei, dacă în procesul reexaminării au fost comise încălcări 
procedurale, șeful statului are dreptul să restituie legea Parlamentului fără a o examina și fără a-și 
expune obiecțiile asupra ei. 

Curtea Constituțională consideră că legiuitorul, abilitând șeful statului cu dreptul de a trimite 
legea spre reexaminare Parlamentului doar o singură dată, a avut în vedere că Președintele Repu-
blicii Moldova, potrivit art.25 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, este în drept să 
solicite unicei autorități de jurisdicție constituțională controlul constituționalității legilor, regu-



112

CONSTITUȚIA  REPUBLICII  MOLDOVA    

lamentelor și hotărârilor Parlamentului. Hotărârile pronunțate de Curtea Constituțională sânt 
definitive. 

Cât privește interpretarea art.93 alin.(2) din Constituție în sensul stabilirii procedurii de menți-
nere a hotărârii Parlamentului adoptate anterior, Curtea Constituțională consideră că în această 
parte sesizarea în cauză nu poate fi examinată în fond. 

La 26 mai 1996 Curtea Constituțională a examinat, la sesizarea Președintelui Republicii 
Moldova, chestiunea cu privire la interpretarea art.93 din Constituție și a adoptat Hotărârea 
nr.13b.1 Potrivit Hotărârii menționate, în baza art.93 din Constituție, se consideră că Parlamentul 
și-a menținut hotărârea adoptată anterior, dacă pentru această hotărâre s-a votat cu majoritatea 
de voturi prevăzută pentru această procedură de Regulamentul Parlamentului, însă numărul de 
voturi nu poate fi mai mic decât numărul de voturi cu care s-a votat inițial legea. La 13 octombrie 
1997 Curtea Constituțională a supus controlului constituționalității art.74 din Regulamentul 
Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996, care prevede modalitatea de 
votare a legilor nepromulgate de către șeful statului și trimise Parlamentului spre reexaminare. 
Prin Hotărârea nr.27 din 13 octombrie 1997 prevederile art.74 din Regulamentul Parlamentului 
au fost recunoscute constituționale.2 Întrucît problema abordată în sesizarea deputatului Victor 
Cecan a fost deja soluționată de Curtea Constituțională, conform art.60 din Codul jurisdicției 
constituționale, ea nu poate constitui obiect al unei noi examinări. 

Având în vedere considerentele expuse, în temeiul art.135 alin.(1) lit.b) din Constituție și art.60 
lit.e) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională 

HOTĂRĂȘTE: 
1. Trimiterea Legii adoptate, cu obiecțiile Președintelui Republicii Moldova, pentru reexami-

nare Parlamentului, în baza art.93 alin.(2) din Constituție, înseamnă refuzul șefului statului de 
a o promulga. Refuzul de a promulga legea adoptată de Parlament se perfectează în forma unui 
demers scris al Președintelui, în care se arată motivele refuzului. 

2. Conform art.93 alin.(2) din Constituție, Președintele Republicii Moldova, în cazul în care are 
obiecții asupra unei legi, inclusiv ce țin de procedura adoptării acesteia, este în drept să o trimită 
în termen de cel mult două săptămâni Parlamentului spre reexaminare, dar numai o singură dată. 
În cazul în care Parlamentul își menține hotărârea adoptată anterior, Președintele este obligat să 
promulge legea. 

3. Potrivit art.60 lit.e) din Codul jurisdicției constituționale sesizarea deputatului în Parlament 
Victor Cecan privind interpretarea art.93 din Constituție în sensul reglementării procedurii de 
menținere a hotărârii Parlamentului, adoptate anterior, se sistează. 

4. Prezenta Hotărâre este definitivă, nu poate fi atacată, intră în vigoare la data adoptării și se 
publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” în termen de 10 zile. 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Pavel BARBALAT 
Chișinău, 26 februarie 1998.  
Nr.9. 

1 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 38-39, art. 19.
2 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 74-75, art. 29.
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HOTĂRÎREA 
CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

privind interpretarea unor prevederi ale art.74 alin.(1) și (2),
art.82 alin.(1) și art.143 alin.(1) din Constituție

nr. 21 din 02.07.1998

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.69/31 din 23.07.1998 

În numele Republicii Moldova 
Curtea Constituțională în componența: 
Pavel BARBALAT – președinte 
Nicolae CHISEEV – judecător 
Mihai COTOROBAI – judecător 
Constantin LOZOVANU – judecător-raportor 
Gheorghe SUSARENCO – judecător 
Ion VASILATI – judecător 
cu participarea Alionei Balaban, grefier, deputatului în Parlament Victor Stepaniuc, autorul 

sesizării, reprezentantului Parlamentului Ion Creangă, reprezentanților Președintelui Republicii 
Moldova Mihai Petrachi, consilier prezidențial, Raisa Grecu, șef al serviciului acte ale Președin-
telui Republicii Moldova, conducându-se după art.135 alin.(1) lit.b) din Constituție, art.4 alin.
(1) lit.(b) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, a examinat în ședință plenară deschisă 
dosarul privind interpretarea unor prevederi ale art.74 alin.(1) și (2), art.82 alin.(1) și art.143  
alin.(1) din Constituție. 

Temei pentru examinarea dosarului a servit sesizarea deputatului Victor Stepaniuc, prezen-
tată în conformitate cu art.24 și 25 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, acceptată spre 
examinare în fond și inclusă în ordinea de zi prin decizia Curții Constituționale din 14 aprilie 
1998. 

Procedând la examinarea preliminară a sesizării, Curtea Constituțională a solicitat puncte de 
vedere Președintelui Republicii Moldova, Președintelui Parlamentului, Guvernului și Ministe-
rului Justiției. Ministerul Justiției nu a comunicat punctul său de vedere. 

Examinând în ședință plenară sesizarea deputatului Victor Stepaniuc, audiind informația 
prezentată de judecătorul-raportor și explicațiile reprezentanților Președintelui Republicii 
Moldova și Parlamentului, Curtea Constituțională 

A CONSTATAT: 
Deputatul Victor Stepaniuc, în sesizarea depusă la 3 aprilie 1998, solicită interpretarea art.74 

alin.(1) și (2), art.82 alin.(1), art.143 alin.(1) din Constituție. În special el cere interpretarea 
sintagmei „majoritatea parlamentară”, cu care se operează în articolele respective ale Constituției, 
deoarece anume cu majoritatea parlamentară urmează să se consulte Președintele atunci când 
desemnează candidatul pentru funcția de Prim-ministru. 

Curtea Constituțională menționează că sistemul democratic, adoptat de Republica Moldova, 
asigură funcționarea pluralismului ideologic și instituțional, prin aceasta menținându-se în  
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societate un climat liberal. Corpul electoral, fiind o formă de organizare juridică a populației, își 
determină organizarea politică prin intermediul partidelor, care sânt o expresie a principiului 
pluralismului politic, consacrat în art.5 alin.(1) din Constituție. Locul și rolul partidelor politice 
în activitatea statului sînt consacrate, explicit sau implicit, în Constituție, Codul electoral, Regu-
lamentul Parlamentului, în alte acte normative. 

Stabilind direcțiile fundamentale de organizare a puterii și formele de exercitare a ei, Legea 
Supremă proclamă principiile constituționale generale, dintre care desprindem principiile demo-
crației și pluralismului politic, stipulate în art. 1, 2 și 5. În dezvoltarea principiilor enumerate, 
Constituția, prin art. 41 și 82 alin.(1), reglementează activitatea partidelor politice în societate. În 
acest context, Curtea Constituțională relevă că sintagma „majoritatea parlamentară” din art. 82 
alin.(1) din Constituție se referă la regimul pluripartidist, la activitatea partidelor în viața poli-
tică a țării. Totodată, ea apreciază că sensul pe care-l comportă sintagma „majoritatea parlamen-
tară” este diferit de sensul sintagmelor „majoritatea deputaților aleși”, „majoritatea deputaților 
prezenți” și „două treimi din deputați”, cuprinse în art. 74 alin.(1) și (2) și art. 143 alin.(1) din 
Constituție, care au incidență asupra procedurii de legiferare. 

Din punct de vedere gramatical sintagma „majoritatea parlamentară” poate fi interpretată ca 
partea cea mai mare a componenței Parlamentului ori ca o superioritate numerică, cu care se 
votează un act juridic. 

Adoptarea actelor juridice în cele mai importante domenii ale vieții economice și sociale a 
statului constituie funcția deliberativă exclusivă a Parlamentului. Domeniile pentru care este 
necesară adoptarea legilor sânt stipulate în art.72 din Constituție, iar modalitatea adoptării legilor, 
a hotărârilor, deci procedura de votare, este prevăzută la art.74 alin.(1) și (2) și art.143 alin.(1) din 
Constituție. 

Adoptarea unui număr considerabil de legi a repus în cauză principiul securității juridice, 
determinat de raporturile interindividuale și sociale complexe. Ameliorarea calitativă a proce-
durii de adoptare a actelor juridice se impune ca o necesitate imperioasă în activitatea de legife-
rare. 

Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra art.74 alin.(1) și (2) și, implicit, asupra art.143 
alin.(1) din Constituție prin hotărârile nr.26 din 13 octombrie 19971 și nr.9 din 26 februarie 19982 
și consideră că ele nu necesită o interpretare suplimentară. 

În ceea ce privește sintagma „majoritatea parlamentară”, cuprinsă în art.82 alin.(1) din Consti-
tuție, Curtea Constituțională apreciază următoarele. 

După cum s-a menționat, sintagma „majoritatea parlamentară” se referă expres la activitatea 
partidelor, organizațiilor social-politice, blocurilor electorale, din care se constituie Parlamentul, 
care își propun înfăptuirea anumitor obiective programatice și au vocația de a determina sau 
influența cursul evenimentelor social-politice. 

În urma interpretării teleologice a dispozițiilor art.82 alin.(1) din Constituție, Curtea Consti-
tuțională conchide că ele prevăd procedura de desemnare a candidatului pentru funcția de Prim- 
ministru și de numire a Guvernului. Președintele republicii este obligat să consulte Parlamentul, 
iar legislativul, la rândul său, este obligat să-și expună părerea asupra candidaturii propuse. Cadrul 
legislativ nu reglementează însă modalitățile, procedeele și formele consultării majorității parla-
mentare, ele rămânând la discreția părților. 

Cât privește regimurile politice democratice, e de menționat că ele sânt obligate să respecte 
principiul fundamental de constituire a partidelor politice și să asigure cadrul legal necesar acti-
vității partidelor, cărora le revine rolul de mediator în raporturile cetățenilor cu guvernanții. Prin 
urmare, o sarcină prioritară a oricărui partid care a câștigat alegerile este de a participa la formarea 
1 Monitorul Oficial, nr. 72-73 din 6 noiembrie 1997, art. 28.
2 Monitorul Oficial, nr. 26-27 din 26 martie 1998, art. 15.
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Guvernului. Într-un sistem bipartidist partidul care câștigă alegerile constituie majoritatea parla-
mentară și preia sarcina de formare a Guvernului. Într-un sistem pluripartidist, atunci când nici 
un partid nu obține majoritatea de voturi în scrutin, devine inevitabilă crearea unei coaliții a 
forțelor politice reprezentate în Parlament. Întrunind majoritatea absolută, coaliția formează 
Guvernul, în limitele prevăzute de dispozițiile constituționale. 

Astfel, prin sintagma „majoritatea parlamentară” se înțelege majoritatea absolută a deputaților 
aleși în Parlament, care, în baza dispozițiilor constituționale, pot acorda vot de încredere Guver-
nului și Prim-ministrului, desemnat de Președintele republicii. Totodată, Curtea Constituțională 
menționează că Președintele Republicii Moldova este în drept să consulte forțele politice repre-
zentate în Parlament și întregul corp de deputați. 

În baza celor expuse, conducându-se după art.135 alin.(1) lit.(b) din Constituție, art.4 alin.(1) 
lit.b) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și art.60 lit.e) din Codul jurisdicției constitu-
ționale, Curtea Constituțională 

HOTĂRĂȘTE: 
1. Prin sintagma „majoritatea parlamentară”, cuprinsă în art.82 alin.(1) din Constituție, se 

înțelege numărul de deputați ce constituie o majoritate absolută, adică jumătate plus unu din 
numărul total de deputați aleși în Parlament. 

2. Hotărârea este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data 
adoptării și se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Pavel BARBALAT 
Chișinău, 2 iulie 1998.  
Nr.21.
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DECRETUL PREȘEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA
privind constituirea Comisiei naționale pentru elaborarea proiectului  

Legii pentru modificarea Constituției Republicii Moldova nr. 1070-II din 01.07.99 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.70-72/337 din 02.07.1999 

Luând în considerare că peste 55 la sută din numărul cetățenilor care au participat la referen-
dumul republican consultativ s-au pronunțat pentru modificarea Constituției în sensul institu-
irii sistemului prezidențial de guvernare, ceea ce dă Președintelui Republicii Moldova dreptul să 
inițieze, exprimând voința poporului, procedura de modificare a Constituției, 

având în vedere că modificarea Constituției, în sensul instituirii sistemului prezidențial de 
guvernare, are o importanță majoră pentru prezentul și viitorul țării și că în acest proces trebuie 
să fie antrenați reprezentanți ai științei, ai forțelor politice și ai societății civile, respectând rigorile 
procedurii constituționale și democratice, în condiții de transparență și publicitate, 

conștientizând că scopul principal al instituirii sistemului prezidențial de guvernare îl consti-
tuie perfecționarea mecanismelor constituționale de separare și colaborare a ramurilor puterii, 
sporirea eficienței administrării treburilor publice, promovarea operativă și consecventă a refor-
melor economice și sociale, consolidarea legalității și ordinii de drept în țară, restabilirea încre-
derii cetățenilor în puterea de stat, 

și în temeiul art.94 alin.(1) din Constituția Republicii Moldova, Președintele Republicii Moldova 
decretează: 

Art.1. – Se constituie Comisia națională pentru elaborarea proiectului Legii pentru modifi-
carea Constituției Republicii Moldova (Comisia constituțională), în următoarea componență: 

Președinte 
AMIHALACHIOAIE  
Gheorghe 

președinte al Prezidiului Colegiului din Republica Moldova 

Vicepreședinte 
PETRACHE Mihai șef al Cabinetului Președintelui Republicii Moldova, consilier principal al 

Președintelui Republicii Moldova 
Secretar 
GRECU Raisa șef al Serviciului acte ale Președintelui al Aparatului Președintelui 

Republicii Moldova, doctor în drept 
Membri: 
ANDRONIC Nicolae prim-viceprim-ministru 
COBĂNEANU Sergiu șef al catedrei de drept constituțional a Facultății de drept a Universității 

de Stat din Moldova, doctor în drept 
DRUȚĂ Ion scriitor 
GUȚU Ion reprezentant al Mișcării Social-Politice „Alianța Civică pentru Reforme” 
HADÂRCĂ Ion scriitor 
LEBEDEV Valeri șef al catedrei de drept internațional a Departamentului de drept al Uni-

versității Libere Internaționale din Moldova, doctor în drept 
MOCREAC Vladimir șef al catedrei discipline statale a Departamentului de drept al Universității 

Libere Internaționale din Moldova, conferențiar universitar, doctor în drept 
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MOREI Ion deputat în Parlament, reprezentant al Blocului „Pentru o Moldovă Demo-
cratică și Prosperă” 

MUNTEANU Petru avocat 
NICULA Nicolae director general al Combinatului „Covoare-Ungheni” 
PAȘALÎ Piotr președinte al Adunării Populare a Găgăuziei 
PĂDURARU Ion ministru al justiției 
PLĂMĂDEALĂ Mihail consilier al Președintelui Republicii Moldova, secretar al Consiliului Su-

prem de Securitate 
PLUGARU Anatol jurist 
POPA Victor conferențiar universitar la catedra discipline statale a Departamentului de 

drept al Universității Libere Internaționale din Moldova, doctor în drept 
constituțional 

POTÎNGĂ Alexei avocat parlamentar, director al Centrului pentru Drepturile Omului 
PUȘCAȘ Victor președinte al Curții Supreme de Justiție, președinte al Consiliului Superior 

al Magistraturii 
ROȘCA Alexandru director al Institutului de Filozofie, Sociologie și Drept al Academiei de 

Științe a Moldovei, membru-corespondent al Academiei de Științe a Mol-
dovei, doctor habilitat în filozofie 

RUSNAC Gheorghe rector al Universității de Stat din Moldova, doctor habilitat în istorie 
SMOCHINĂ Andrei director al Departamentului de drept al Universității Libere Internaționale 

din Moldova, conferențiar universitar, doctor în drept 
SOFRONI Eugen președinte al Tribunalului municipiului Bălți 
STURZA Vasile procuror general adjunct 
URECHEAN Serafim primar general al municipiului Chișinău 
VIERU Grigore scriitor 
VOLCINSCHI Victor șef al catedrei dreptul antreprenorialului a Facultății de drept a Universită-

ții de Stat din Moldova, conferențiar universitar, doctor în drept. 

Art.2. – Comisia constituțională: 
a) va elabora, în termen de o lună, proiectul Legii pentru modificarea Constituției Republicii 

Moldova; 
b) va prezenta proiectul de lege nominalizat, spre avizare, instituțiilor naționale și internațio-

nale specializate; 
c) va definitiva proiectul de lege nominalizat, în termen de 15 zile de la data primirii avizelor, 

ținînd cont de propunerile formulate în aceste avize, precum și în cadrul dezbaterilor publice și îl 
va prezenta Președintelui Republicii Moldova în vederea stabilirii procedurii de adoptare a legii, 
în conformitate cu prevederile Constituției și Codului electoral. 

Art.3. – Se stabilește că: 
a) hotărârile Comisiei constituționale se adoptă cu majoritatea de voturi ale membrilor ei; 
b) Comisia constituțională este în drept să antreneze în activitatea sa experți în domeniul drep-

tului constituțional. 
Art.4. – Mijloacele de stat de informare în masă vor da publicității proiectul Legii pentru 

modificarea Constituției Republicii Moldova și vor organiza dezbateri publice, inaugurînd cicluri 
de emisiuni și rubrici speciale consacrate acestui proiect.

PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA     Petru LUCINSCHI 
Chișinău, 1 iulie 1999.  
Nr.1070-II. 
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HOTĂRÎREA 
CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

Aviz asupra proiectului de lege constituțională  
pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova

nr. 4 din 14.10.99

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.120-122/66 din 04.11.1999

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională în componența:
Pavel BARBALAT – președinte
Nicolae CHISEEV – judecător
Mihai COTOROBAI – judecător-raportor
Constantin LOZOVANU – judecător
Ion VASILATI – judecător
cu participarea grefierului Aliona Balaban, deputatului în Parlament Vladimir Solonari, unul 

din autorii sesizării, conducându-se după art.135 alin. (1) lit. c), art. 141 alin. (2) din Constituția 
Republicii Moldova și art. 4 alin. (1) lit. c) din Codul jurisdicției

constituționale, a examinat în ședință publică materialele prezentate de 39 de deputați în 
Parlament pentru avizarea proiectului de lege constituțională privind modificarea și completarea 
Constituției Republicii Moldova.

Prin decizia Curții Constituționale din 15 iunie 1999 dosarul a fost acceptat pentru examinare 
și înscris în ordinea de zi.

Avînd competența de a se pronunța asupra inițiativelor de revizuire a Constituției, audiind 
informația judecătorului-raportor, argumentele reprezentantului grupului de deputați în Parla-
ment asupra inițiativei de revizuire a Constituției și examinând materialele prezentate,

Curtea Constituțională
A CONSTATAT:

La 18 mai 1999 deputații în Parlamentul Republicii Moldova Dumitru Pulber, Dumitru Paladi, 
Mihai Ceban, Leonid Zaharia, Grigore Sîrbu, Mihail Camerzan, Gheorghe Duca, Grigore Eremei, 
Valeriu Ghilețchi, Vasile Șoimaru, Ion Răzlog, Vitalia Pavlicenco, Vasile Nedelciuc, Alexei Siloci, 
Vitalie Tabunșcic, Ilia Trombițchi, Vladimir Solonari, Mihai Cucoș, Valeriu Muravschi, Anatol 
Ciobanu, Eugen Rusu, Vasile Untu, Ion Ungureanu, Ala Mîndîcanu, Ecaterina Mardarovici, Ilie 
Untilă, Vladimir Ciobanu, Tudor Lefter, Andrei Strîmbeanu, Mihai Cimpoi, Ion Dediu, Mihai 
Ciorici, Pavel Prodan, Vladimir Reus, Nicolae Dabija, Alexei Tulbure, Vasile Cotună, Valeriu 
Pleșca au depus la Curtea Constituțională

proiectul legii constituționale, în care se propun următoarele modificări și completări în 
Constituția Republicii Moldova:

Articolul 74. „Adoptarea legilor și a hotărârilor” se completează cu un alineat nou, alineatul 
(3), avînd următorul conținut:
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(3) Parlamentul examinează proiectele de legi, prezentate de Guvern, și propunerile legislative, 
acceptate de el, conform ordinii și priorităților stabilite de Guvern, inclusiv în procedură de urgență. 
În articolul 102, intitulat „Actele Guvernului”, se introduc următoarele modificări și completări:

a) în alineatul (1) după cuvântul „adoptă” se introduce cuvîntul „ordonanțe”;
b) după alineatul (1) se introduce un nou alineat (2) avînd următorul conținut:
„(2) Ordonanțele se emit în condițiile articolului 106/2”
c) alineatele (2) și (3) devin alineatele (3) și (4).
După Articolul 106 „Exprimarea neîncrederii” se introduc Articolul 106/1 și Articolul 106/2 

având următorul conținut:
„Articolul 106/1 „Angajarea răspunderii Guvernului”
(1) Guvernul își poate angaja răspunderea în fața Parlamentului asupra unui program, a unei 

declarații de politică generală sau a unui proiect de lege.
(2) Guvernul este demis dacă moțiunea de cenzură, depusă în termen de trei zile de la prezen-

tarea programului, a declarației de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată în 
condițiile articolului 106.

(3) Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege prezentat se consi-
deră adoptat, iar programul sau declarația de politică generală devine obligatorie pentru Guvern.

Articolul 106/2. „Delegarea legislativă”
(1) În scopul îndeplinirii programului său de activitate Guvernul poate cere Parlamentului 

permisiunea de a efectua prin ordonanțe în decursul anumitei perioade de timp unele măsuri care 
fac de obicei parte din domeniul legislației.

(2) Permisiunea respectivă se acordă Guvernului de către Parlament prin adoptarea unei legi 
organice de abilitare, care va stabili, în mod obligatoriu, domeniul și data până la care se pot emite 
ordonanțele.

(3) Ordonanțele intră în vigoare la momentul publicării. Parlamentului i se prezintă spre adop-
tare proiectul de lege cu privire la aprobarea ordonanței sau ordonanțelor în termenul stabilit de 
legea de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor acestora. În cazul în care 
Parlamentul nu respinge proiectul de lege privind aprobarea acestora, ele rămîn în vigoare.

După expirarea termenului indicat în alineatul (2), ordonanțele ce fac parte din domeniul 
legislației pot fi anulate, suspendate sau modificate numai prin lege”.

Articolul 131. „Bugetul public național” se completează cu un alineat nou (4) avînd urmă-
torul conținut:

„(4) Orice propunere legislativă sau amendament ce atrag majorarea sau reducerea veniturilor 
bugetare sau împrumuturilor, precum și majorarea sau reducerea cheltuielilor bugetare pot fi 
adoptate numai după acceptarea acestora de către Guvern”.

Autorii inițiativei de revizuire a Constituției consideră oportună modificarea Constituției și 
necesară pentru consolidarea puteri-executive prin perfecționarea raporturilor Parlamentului cu 
Guvernul pentru următoarele motive.

– Guvernul va avea posibilitatea de a stabili prioritățile activității legislative a Parlamentului, 
precum și de a cere examinarea proiectelor de legi sau a propunerilor legislative în procedură de 
urgență;

– Guvernul va obține dreptul de a-și asuma răspunderea în fața Parlamentului asupra unui 
program, a unei declarații de politică generală sau a unui proiect de lege;

– Parlamentul va delega Guvernului împuterniciri legislative în unele domenii și pentru o 
anumită perioadă de timp, rezervându-și dreptul de aprobare, dezaprobare (respingere) sau revi-
zuire a actelor legislative adoptate de Guvern;

– Parlamentul nu va adopta propuneri legislative sau amendamente ce atrag majorarea sau 
reducerea cheltuielilor bugetare fără acceptarea acestora de către Guvern.
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Fiind abilitată cu atribuția de a se pronunța asupra inițiativei de revizuire a Constituției, Curtea 
Constituțională relevă următoarele:

1. Potrivit art. 141 alin. (1) lit. b) din Constituție, revizuirea Constituției poate fi inițiată de un 
număr de cel puțin o treime de deputați în Parlament. Având în vedere că Parlamentul, conform 
art. 60 alin. (2) din Constituție, este format din 101 deputați, iar inițiativa de revizuire a Consti-
tuției a fost înaintată de 39 de deputați în Parlament, ceea ce constituie mai mult de o treime, 
Curtea Constituțională constată că sesizarea întrunește condiția impusă de art.141 alin. (1) lit. b) 
din Constituție privind inițiativa revizuirii Legii Supreme.

2. Propunerile grupului de deputați nu depășesc limitele revizuirii Constituției, prevăzute 
de art. 142 din Constituție. Dispozițiile proiectului legii constituționale corespund exigențelor 
privind caracterul suveran, independent și unitar al statului. Modificările și completările propuse 
de grupul de deputați în Parlament nu îngrădesc drepturile și libertățile fundamentale ale cetățe-
nilor sau garanțiile acestora.

Confirmând respectarea condițiilor constituționale prevăzute pentru inițiativa și limitele revi-
zuirii Constituției, Curtea Constituțională, totodată, reține că, potrivit atribuțiilor sale, în baza art. 
135 alin. (1) lit. a), organul de jurisdicție constituțională exercită, la sesizare, controlul constitu-
ționalității legilor, regulamentelor și hotărârilor Parlamentului, a decretelor Președintelui Repu-
blicii Moldova, a hotărârilor și dispozițiilor Guvernului, precum și a tratatelor internaționale la 
care Republica Moldova este parte.

Proiectul legii privind modificarea și completarea Constituției, propus spre avizare, nu prevede 
însă exercitarea controlului constituționalității asupra ordonanțelor Guvernului, ceea ce implică 
încălcarea statutului Curții Constituționale, care, conform art. 134 alin. (3) din Constituție, garan-
tează supremația Constituției, asigură realizarea principiului separării puterii de stat în putere 
legislativă, putere executivă și putere judecătorească și garantează responsabilitatea statului față 
de cetățean și a cetățeanului față de stat.

În baza celor expuse, conducându-se după art. 135 alin. (1) lit. c), art. 141 alin. (2) din Consti-
tuție, art. 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, art. 61 alin. (1), și art. 63  
lit. a) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională pronunță următorul

AVIZ:
1. Revizuirea Constituției este inițiată de grupul de 39 de deputați în Parlament în conformi-

tate cu prevederile art. 141 alin. (1) lit. b) din Constituția Republicii Moldova.
2. Prevederile proiectului de lege constituțională nu depășesc limitele revizuirii Constituției.
3. Proiectul legii privind revizuirea Constituției Republicii Moldova, în varianta propusă de 

grupul de deputați în Parlament, poate fi prezentat spre examinare Parlamentului, care va lua în 
considerare necesitatea exercitării de către Curtea Constituțională a controlului constituționali-
tății asupra ordonanțelor Guvernului.

4. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data 
pronunțării și se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE       Pavel BARBALAT
Chișinău, 14 octombrie 1999.
Nr. 4.
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HOTĂRÎREA 
CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

Aviz la proiectul legii constituționale privind modificarea
art. 124 și 125 din Constituție nr. 5 din 19.10.99

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.120-122/67 din 04.11.1999

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională în componența:
Pavel BARBALAT – președinte
Nicolae CHISEEV – judecător
Mihai COTOROBAI – judecător
Constantin LOZOVANU – judecător
Ion VASILATI – judecător-raportor
cu participarea Alionei Balaban, grefier, și reprezentantului Guvernului Olga Poalelungi, vice 

ministru al justiției, în conformitate cu art.135 alin.(1) lit.c) din Constituție și art.4 alin.(1) lit.c) 
din Legea cu privire la Curtea Constituțională, a examinat în ședință plenară publică dosarul 
despre inițiativa Guvernului privind modificarea art.124 și 125 din Constituție.

Fiind abilitată cu dreptul de a se pronunța asupra inițiativelor de revizuire a Constituției, 
Curtea Constituțională, prin decizia din 6 august 1999, a acceptat sesizarea Guvernului pentru 
examinare în fond.

Examinînd sesizarea Guvernului și proiectul legii constituționale, Curtea Constituțională
A CONSTATAT:

Prin Hotărârea nr.664 din 12 iulie 1999 Guvernul a inițiat procedura de revizuire a Constitu-
ției, propunând modificarea art.124 și 125 din Legea Supremă după cum urmează:

„Procuratura
Articolul 124. Atribuțiile și structura
(1) Procuratura reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, drep-

turile și libertățile cetățenilor, conduce și efectuează urmărirea penală, reprezintă învinuirea în 
instanțele judecătorești în condițiile legii.

(2) Procuratura își exercită atribuțiile prin procuraturile instituite în teritoriu, în condițiile legii.
Articolul 125. Statutul procurorilor
(1) Procurorii își desfășoară activitatea potrivit principiului legalității, al imparțialității și al 

controlului ierarhic, sub autoritatea Ministerului Justiției.
(2) Funcția de procuror este incompatibilă cu orice funcție publică sau privată, cu excepția 

activității didactice și științifice”.
Modificarea normelor constituționale privind locul și atribuțiile organelor procuraturii este 

argumentată de către Guvern prin necesitatea realizării angajamentelor asumate de Republica 
Moldova la momentul aderării la Consiliul Europei.
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Verificând condițiile în care s-a exercitat inițiativa de revizuirea Constituției, Curtea reține 
următoarele:

În conformitate cu prevederile art.141 alin.(1) lit.d) din Constituție, Guvernul este abilitat cu 
dreptul de a iniția revizuirea Legii Supreme.

Dispozițiile art.142 din Constituție stipulează condiții limitative de exercitare a inițiativei de 
revizuire a Legii Supreme. Potrivit acestora, nu pot fi revizuite, în conformitate cu procedura 
stabilită (art.143 alin.(1) din Constituție), dispozițiile constituționale privind caracterul suveran, 
independent și unitar al Republicii Moldova, precum și cele referitoare la neutralitatea perma-
nentă a statului. Revizuirea dispozițiilor menționate este condiționată de aprobarea inițiativei de 
revizuire exclusiv prin referendum, cu votul majorității cetățenilor înscriși în listele electorale. 

Totodată, Constituția prevede că nici o revizuire constituțională nu poate fi făcută, dacă aceasta 
are ca rezultat suprimarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor 
acestora.

Curtea Constituțională constată că modificarea Constituției în sensul proiectului de lege 
constituțională propus de Guvern, avînd ca obiect atribuțiile și structura procuraturii, precum și 
statutul procurorilor, nu contravine dispozițiilor constituționale sus-menționate.

Pentru considerentele expuse și având în vedere că, potrivit art.141 alin.(2) din Constituție, 
proiectele de legi constituționale se prezintă Parlamentului numai împreună cu avizul Curții 
Constituționale, conducându-se de art.135 alin.(1) lit.c) din Constituție, cu votul unanim al jude-
cătorilor, Curtea Constituțională adoptă următorul 

AVIZ:
1. Inițiativa Guvernului Republicii Moldova de revizuire a dispozițiilor art.124 și 125 din 

Constituție este conformă prevederilor art.141 alin.(1) lit.d) din Constituție.
2. Proiectul de lege constituțională privind modificarea art.124 și 125 din Constituție nu 

contravine dispozițiilor art.142 din Constituție și poate fi prezentat Parlamentului spre exami-
nare în condițiile dispozițiilor art.143 din Constituție.

3. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac și se publică în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE       Pavel BARBALAT
Chișinău, 19 octombrie 1999.
Nr. 5.
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HOTĂRÎREA CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA
privind interpretarea art. 75, art. 141 alin.(2) și art. 143 din Constituție

nr. 57 din 03.11.99

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.124-125/68 din 11.11.1999

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională în componența:
Pavel BARBALAT – președinte
Nicolae CHISEEV – judecător-raportor
Mihai COTOROBAI – judecător-raportor
Constantin LOZOVANU – judecător-raportor
Gheorghe SUSARENCO – judecător-raportor
Ion VASILATI – judecător-raportor
cu participarea grefierului Aliona Balaban, deputaților în Parlament Anatol Ciobanu și Vasile 

Nedelciuc, autorii sesizărilor, reprezentantului Parlamentului Ion Creangă, șef al sectorului relații 
cu autoritățile publice în Direcția juridică a Aparatului Parlamentului,

reprezentanților Președintelui Republicii Moldova dl Mihai Petrachi, șeful cabinetului Preșe-
dintelui Republicii Moldova, consilier principal al Președintelui, și dna Raisa Grecu, șef al Servi-
ciului acte ale Președintelui Republicii Moldova, în prezența dlui Vladimir Solonari,

deputat în Parlament, și dnei Olga Poalelungi, vice ministru al justiției, reprezentantul Guver-
nului, conducându-se după art.135 alin.(1) lit.b) din Constituție, art.4 alin.(1) lit.b), art. 16 din 
Legea cu privire la Curtea Constituțională, a examinat în ședință plenară deschisă dosarul privind 
interpretarea art.75, art.141 alin.(2) și art.143 din Constituție.

Temei pentru examinarea dosarului au servit sesizările deputaților Anatol Ciobanu și Vasile 
Nedelciuc, depuse la 27 mai 1999 și, respectiv, 6 septembrie 1999, în conformitate cu art. 24 și 25 
din Legea cu privire la Curtea Constituțională, art.38 și 39 din Codul jurisdicției constituționale.

Prin deciziile Curții Constituționale din 27 iulie 1999 și 22 septembrie 1999 sesizările au fost 
acceptate spre examinare, conexate într-un singur dosar și înscrise în ordinea de zi.

În procesul examinării prealabile au fost solicitate puncte de vedere Parlamentului, Președintelui 
Republicii Moldova, Guvernului, Ministerului Justiției.

Analizând materialele dosarului și audiind informația prezentată de judecătorii-raportori, argu-
mentele autorilor sesizărilor și opiniile expuse de participanții la proces, Curtea Constituțională

A CONSTATAT:
1. În sesizările lor deputații Anatol Ciobanu și Vasile Nedelciuc, invocând art.75 și art.143 

din Constituție, solicită interpretarea art.143 alin.(1) din Constituție, în sensul dacă la inițierea 
procedurii de revizuire a Constituției prin referendum de către Președintele Republicii Moldova 
e necesar să se respecte termenul de 6 luni din momentul inițierii și pînă în momentul desfășu-
rării referendumului. În afară de aceasta, deputatul Anatol Ciobanu solicită interpretarea art.141 
alin.(2) din Constituție, în sensul dacă Președintele Republicii Moldova dispune, în baza Consti-



124

CONSTITUȚIA  REPUBLICII  MOLDOVA    

tuției, de dreptul de a declara referendum sau are numai prerogativa de a-l iniția, urmând ca 
Parlamentul să hotărască asupra desfășurării lui, precum și asupra alocării resurselor financiare 
necesare pentru referendum.

În ședința plenară deputatul Vasile Nedelciuc a extins obiectul sesizării, cerând Curții să se 
pronunțe și asupra faptului dacă poate sau nu Președintele Republicii Moldova să solicite, prin 
decret prezidențial, aprobarea prin referendum a proiectelor de lege privind modificarea Consti-
tuției.

2. Pentru examinarea obiectului sesizărilor, Curtea Constituțională consideră necesar să ope-
reze cu următoarele prevederi ale Constituției:

– art.1 alin.(1) și (3), care stipulează că Republica Moldova este un stat suveran și independent, 
unitar și indivizibil, stat de drept și democratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertă-
țile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori 
supreme și sânt garantate;

– art.2, care stipulează că suveranitatea națională aparține poporului Republicii Moldova, care 
o exercită în mod direct și prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituție, 
și că nici o persoană particulară nu poate exercita puterea de stat în nume propriu, iar uzurparea 
puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului;

– art.5 alin.(1), care stabilește că democrația în Republica Moldova se exercită în condițiile 
pluralismului politic, care este incompatibil cu dictatura și cu totalitarismul;

– art.7, conform căruia Constituția Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege și 
nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituției nu au putere juridică;

– art.60 alin(1), care stabilește că Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului 
și unica autoritate legislativă în Republica Moldova;

– art.66 lit.a) și b), care stipulează că adoptarea legilor și declararea referendumurilor sînt atri-
buții de bază ale Parlamentului;

– art.72 alin.(1) și (2), care statuează că Parlamentul adoptă legi constituționale, care sînt cele 
de revizuire a Constituției;

– art.75 alin.(1), care prevede că cele mai importante probleme ale societății și ale statului sînt 
supuse referendumului;

– art.77 alin.(2), care stabilește că Președintele Republicii Moldova este garantul suveranității, 
independenței naționale, al unității și integrității teritoriale a țării;

– art.88 lit.f), care statuează că Președintele Republicii Moldova poate cere poporului să-și 
exprime, prin referendum, voința asupra problemelor de interes național;

– art.135 alin.(1) lit.b) și d), care prevede că interpretarea Constituției și confirmarea rezulta-
telor referendumurilor republicane sânt în exclusivitate atribuții ale Curții Constituționale;

– art.141 alin. (1) lit.c) și alin.(2), care prevede că Președintele Republicii Moldova poate iniția 
revizuirea Constituției, iar proiectele de legi constituționale vor fi prezentate Parlamentului 
numai cu avizul Curții Constituționale, adoptat cu votul a cel puțin 4 judecători;

– art.142 alin. 1) și 2) care stipulează că dispozițiile constituționale privind caracterul suveran, 
independent și unitar al statului, precum și cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului pot 
fi revizuite numai prin referendum și că nici o revizuire a Constituției nu poate fi făcută, dacă are ca 
rezultat suprimarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora;

– art.143 alin.(1), care prevede că Parlamentul este în drept să adopte o lege cu privire la modi-
ficarea Constituției după cel puțin 6 luni de la data prezentării inițiativei corespunzătoare.

3. În opinia Curții Constituționale, revizuirea Constituției constă în modificarea acesteia prin 
reformularea, abrogarea anumitor norme sau prin adăugarea unui text nou.

Curtea Constituțională consideră că, în calitatea sa de așezământ scris și sistematic, de lege 
supremă în sistemul juridic normativ, Constituția Republicii Moldova este relativ rigidă, în sensul 
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că ea admite revizuirea, dar numai pentru un sistem tehnic prestabilit vizând inițiativa de revi-
zuire (art.141), limitele revizuirii (art.142) și procedura acesteia (art.143).

Curtea Constituțională reține că modificarea unor dispoziții ale Constituției, eludând prevede-
rile art.141, 142 și 143 din Constituție, ar constitui de fapt o revizuire implicită a ei, indiferent de 
motivele invocate și de procedeul utilizat, ceea ce ar fi o încălcare a Constituției.

4. Art.141 alin.(1) din Constituție prevede expres și limitativ subiecții cu drept de inițiativă de 
revizuire a legii supreme.

Art.141 alin.(2) din Constituție prevede că proiectele de legi constituționale vor fi prezen-
tate Parlamentului numai împreună cu avizul Curții Constituționale adoptat cu votul a cel puțin  
4 judecători. Din analiza acestei norme constituționale Curtea Constituțională conchide că legiu-
itorul constituant a prevăzut atât subiecții, care pot iniția revizuirea Constituției, cît și unicul 
organ, Parlamentul Republicii Moldova, care poate realiza această revizuire.

Art.142 din Constituție fixează limitele revizuirii sale în raport cu două criterii: obiectul revi-
zuirii și circumstanțele în care se solicită revizuirea. În baza primului criteriu, revizuirea poate fi, 
pe de o parte, apriori considerată inadmisibilă, întrucît ea ar avea c rezultat compromiterea valo-
rilor democratice ale statului (nici o revizuire nu poate fi făcută, dacă are ca rezultat suprimarea 
drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora – art.142 alin.(2), 
iar, pe de altă parte, revizuirea poate fi făcută numai cu aprobarea ulterioară prin referendum, cu 
votul majorității cetățenilor Republicii Moldova înscriși în listele electorale (dispozițiile privind 
caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum și cele referitoare la neutralitatea 
permanentă a statului – art.142 alin.(1). Potrivit celui de-al doilea criteriu, revizuirea este 
considerată inadmisibilă din motive de inoportunitate (Constituția nu poate fi revizuită pe durata 
stării de urgență, de asediu și de război – art.142 alin.(3).

Procedura de revizuire a Constituției este stabilită clar și precis de art.143 din Constituție, 
aceasta fiind o condiție a bunei funcționări a instituțiilor constituționale.

Astfel, procedura de revizuire stabilește:
a) organul care propune modificarea;
b) organul care votează propunerea pentru modificare;
c) numărul de voturi necesare pentru adoptarea propunerii de revizuire.
Din analiza art.143 din Constituție rezultă că Parlamentul este organul abilitat să revizuiască 

Constituția fără nici o altă învestitură specială, el fiind abilitat în acest sens prin însuși textul 
Constituției. Unicele deosebiri între dezbaterea și adoptarea unui proiect de lege sau a unei propu-
neri de revizuire a Constituției și dezbaterea și adoptarea altor legi rămân:

a) cererea unei majorități calificate de cel puțin două treimi din deputați, și
b) adoptarea legii cu privire la modificarea Constituției după cel puțin 6 luni de la data prezen-

tării inițiativei corespunzătoare.
5. Curtea Constituțională menționează că procedura de revizuire a Constituției îmbină tehni-

cile specifice democrației reprezentative (Parlamentul) cu cele ale democrației directe (referen-
dumul).

Referendumul, care este întotdeauna posterior adoptării de către Parlament a proiectului de 
lege sau a propunerii de revizuire, are, în baza dispozițiilor art.142 alin.(1) din Constituție, semni-
ficația unei condiții suspensive și obligatorii în raport cu decizia Parlamentului.

Potrivit art.75 din Constituție, cele mai importante probleme ale societății și ale statului sânt 
supuse referendumului, care este de fapt mijlocul prin care poporul își exercită nemijlocit voința sa.

Referendumul poate privi fie un proiect de lege, atunci cînd este declarat de către Parlament 
în baza art.66 lit.b) din Constituție, fie o problemă de interes național, pentru care se cere expri-
marea opiniei alegătorilor, atunci când este inițiat de Președintele Republicii Moldova în baza 
atribuțiilor sale prevăzute de art.88 lit.f) din Constituție.
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Curtea Constituțională consideră că prin textul art.88 din Constituție, care stipulează dreptul 
Președintelui Republicii Moldova de a cere poporului să-și exprime, prin referendum, voința 
asupra problemelor de interes național, legiuitorul constituant a prevăzut posibilitatea adresării 
Președintelui către electorat doar pentru probleme majore, cu care ar putea fi confruntată nați-
unea la un anumit moment, dar nu și în legătură cu aprobarea sau respingerea unei legi de modi-
ficare a Constituției.

Curtea Constituțională constată că dispozițiile art.75 alin.(2) din Constituție, conform cărora 
hotărârile adoptate potrivit rezultatelor referendumului republican au putere juridică supremă, 
nu afectează procedura de revizuire a Constituției, stabilită de art.141-143 din Constituție, și nu 
prevăd posibilitatea modificării unor dispoziții ale Constituției aprobate de Parlament prin orice 
altă modalitate decît cea prevăzută de aceste articole. 

6. Referitor la chestiunea abordată de autorul sesizării Anatol Ciobanu privind alocarea resur-
selor financiare necesare pentru desfășurarea referendumului, Curtea Constituțională relevă că ea 
ține de competența Parlamentului, care, în baza art.72 alin.(3) lit.b) din Constituție, adoptă legi ce 
reglementează organizarea și desfășurarea referendumului, or, alocarea resurselor financiare este 
un element al organizării și desfășurării referendumului.

Pentru motivele expuse, conducându-se după art.135 alin.(1) lit.b) și art. 140 din Constituție, 
art.26 alin.(1) și (2), art.27 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, art.66, 69 și 70 din 
Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

HOTĂRĂȘTE:
1. Constituția Republicii Moldova poate fi revizuită numai de către Parlament, direct sau prin 

declararea de către acesta a unui referendum, în condițiile respectării procedurii prevăzute de  
art. 66 lit. b), dispozițiilor art. 75, 141, 142 și 143 din Constituție.

2. Dispozițiile Constituției privind caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum 
și cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului pot fi revizuite de către Parlament numai 
cu aprobarea lor ulterioară prin referendum, cu votul majorității cetățenilor Republicii Moldova 
înscriși în listele electorale.

3. În baza art.141 alin.(1) lit.c) din Constituție, Președintele Republicii Moldova poate iniția 
procedura de revizuire a Constituției în Parlament, prezentând acestuia proiectele de legi consti-
tuționale numai împreună cu avizul Curții Constituționale, adoptat cu votul a cel puțin 4 jude-
cători.

4. Alocarea resurselor financiare necesare pentru desfășurarea referendumului o hotărăște 
Parlamentul.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, este definitivă, nu poate fi supusă nici 
unei căi de atac și se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Pavel BARBALAT
Chișinău, 3 noiembrie 1999.
Nr. 57.
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HOTĂRÎREA CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA
Aviz asupra inițiativei de revizuire a Constituției Republicii Moldova

nr. 6 din 16.11.99

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.133-134/73 din 02.12.1999

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională în componența:
Pavel BARBALAT – președinte
Nicolae CHISEEV – judecător
Mihai COTOROBAI – judecător
Constantin LOZOVANU – judecător
Gheorghe SUSARENCO – judecător-raportor
Ion VASILATI – judecător-raportor
cu participarea grefierului Lucia Popa, deputaților în Parlament Valeriu Ghilețchi, Alecu 

Reniță, Ștefan Secăreanu, Andrei Strîmbeanu și Ilie Untilă, unii din autorii sesizării, în prezența 
lui Ion Creangă, șeful sectorului relații cu autoritățile publice în Direcția juridică a Aparatului 
Parlamentului, reprezentantul Parlamentului, și Alexandru Ohotnicov, șef-adjunct al Serviciului 
acte prezidențiale, reprezentantul Președintelui Republicii Moldova, conducîndu-se după art.135 
alin (1) lit.c), art.141 alin.(2) din Constituție, art.4 alin.(1) lit.c) din Legea cu privire la Curtea 
Constituțională și art.4 alin.(1) lit.c) din Codul jurisdicției constituționale, a examinat în ședință 
publică materialele prezentate de 38 de deputați în Parlament privind inițiativa de revizuire a 
Constituției Republicii Moldova.

Prin decizia Curții Constituționale din 9 august 1999 sesizarea a fost acceptată spre examinare 
în fond și înscrisă în ordinea de zi.

Avînd competența de a se pronunța asupra inițiativelor de revizuire a Constituției, audiind 
informația judecătorilor-raportori, argumentele reprezentanților grupului de deputați în Parla-
ment și examinînd materialele prezentate, Curtea Constituțională

A CONSTATAT:
La 2 august 1999 deputații în Parlamentul Republicii Moldova Alexandru Moșanu, Valeriu 

Ghilețchi, Vasile Nedelciuc, Ion Neagu, Alecu Reniță, Alexandru Lazar, Pavel Prodan, Mihai 
Cimpoi, Ion Dediu, Vasile Cotună, Vasile Șoimaru, Ion Răzlog, Andrei Strîmbeanu, Mihai Ciorici, 
Ilie Untilă, Ala Mîndîcanu, Ion Ungureanu, Tudor Lefter, ȘtefanSecăreanu, Vlad Cubreacov, 
Dumitru Osipov, Ecaterina Mardarovici, Vasile Untu, Eugen Gîrlă, Anatol Dubrovschi, Anatol 
Ciobanu, Vasile Spinei, Mihai Ceban, Valeriu Muravschi, Dumitru Paladi, Sergiu Zaharia, Vitalie 
Tabunșcic, Ilia Trombițchi, Valeriu Matei, Iurie Roșca, Sergiu Burcă, Vitalia Pavlicenco, Vladimir 
Reus au depus la Curtea Constituțională proiectul unei legi constituționale, prin care propun 
următoarele modificări și completări în Constituția Republicii Moldova:

1. Din articolul 73 cuvintele „Președintelui Republicii Moldova” se exclud.
2. Articolul 78 se modifică și va avea următorul conținut:
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Articolul 78. Alegerea Președintelui
(1) Președintele Republicii Moldova este ales de Parlament prin vot secret.
(2) Poate fi ales Președinte al Republicii Moldova orice cetățean cu drept de vot, care are 35 de 

ani împliniți, a locuit permanent pe teritoriul Republicii Moldova 10 ani și posedă limba de stat.
(3) Este ales candidatul care obține votul majorității deputaților aleși. Dacă nici un candidat 

nu a întrunit această majoritate, se organizează al doilea tur de scrutin, între primii doi candidați 
stabiliți în ordinea numărului de voturi obținute în primul tur.

3. Articolul 80 se modifică și va avea următorul conținut:
Articolul 80. Mandatul Președintelui
(1) Mandatul Președintelui Republicii Moldova durează 4 ani și se exercită de la data depunerii 

jurământului.
(2) Președintele Republicii Moldova își exercită mandatul până la depunerea jurământului de 

către Președintele nou ales.
(3) Mandatul Președintelui Republicii Moldova poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de 

război sau de catastrofă.
(4) Nici o persoană nu poate îndeplini funcția de Președinte al Republicii Moldova decît pentru 

cel mult două mandate consecutive.
4. Articolul 82 se exclude.
5. Articolul 83 se exclude.
6. Articolul 85 se modifică și va avea următorul conținut:
Articolul 85. Dizolvarea Parlamentului
(1) În cazul imposibilității formării Guvernului timp de două luni sau al blocării procedurii de 

adoptare a legilor timp de trei luni, Președintele Republicii Moldova, după consultarea fracțiu-
nilor parlamentare, poate să dizolve Parlamentul.

(2) În cursul unui an Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.
(3) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Președintelui Republicii 

Moldova și nici în timpul stării de urgență, de asediu sau de război.
7. Articolul 86 se modifică și va avea următorul conținut:
Articolul 86. Atribuții în domeniul politicii externe
(1) Președintele Republicii Moldova încheie tratate internaționale în numele Republicii 

Moldova.
(2) Președintele Republicii Moldova, la propunerea Guvernului, acreditează și recheamă repre-

zentanții diplomatici ai Republicii Moldova.
(3) Președintele Republicii Moldova primește scrisorile de acreditare și de rechemare ale repre-

zentanților diplomatici ai altor state în Republica Moldova.
8. Articolul 89 se modifică și va avea următorul conținut:
Articolul 89. Demiterea Președintelui
(1) În cazul săvîrșirii unor fapte prin care încălcă prevederile Constituției Președintele Repu-

blicii Moldova poate fi demis din funcție de Parlament cu votul a două treimi din deputați.
(2) Propunerea de demitere poate fi inițiată de cel puțin o treime de deputați și se aduce, 

neîntîrziat, la cunoștința Președintelui Republicii Moldova. Președintele poate da Parlamentului 
explicații cu privire la faptele ce i se impută.

(3) Hotărîrea Parlamentului de demitere din funcție a Președintelui se confirmă de Curtea 
Constituțională.

9. Articolul 90 se modifică și va avea următorul conținut:
Articolul 90. Vacanța funcției
(1) Vacanța funcției de Președinte al Republicii Moldova intervine în caz de demisie, de demi-

tere, de imposibilitate definitivă a exercitării atribuțiilor sau de deces.
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(2) Cererea de demisie a Președintelui Republicii Moldova este prezentată Parlamentului, care 
se pronunță asupra ei.

(3) În termen de o lună de la data la care a intervenit vacanța funcției de Președinte al Repu-
blicii Moldova, Parlamentul va organiza alegeri pentru un nou Președinte.

10. Articolul 91 se modifică și va avea următorul conținut:
Articolul 91. Interimatul funcției
Dacă funcția de Președinte al Republicii Moldova devine vacantă sau dacă Președintele se află 

în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, interimatul se asigură, în ordine, de Preșe-
dintele Parlamentului sau de Primul-ministru.

11. Articolul 92 se exclude.
12. Articolul 98 se modifică și va avea următorul conținut:
Articolul 98. Învestitura
(1) După consultarea fracțiunilor parlamentare, Președintele Republicii Moldova desemnează 

un candidat pentru funcția de Prim-ministru.
(2) Candidatul pentru funcția de Prim-ministru va cere, în termen de 15 zile de la desemnare, 

votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate și a întregii liste a Guver-
nului.

(3) Programul de activitate și lista Guvernului se dezbat în ședința Parlamentului. Acesta 
acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților.

(4) Pe baza votului de încredere acordat de Parlament, Președintele Republicii Moldova 
numește Guvernul.

(5) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanță a postului, Președintele revocă și 
numește, la propunerea Primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.

13. În articolul 100 cuvintele „de demitere” se substituie prin cuvintele „de revocare”.
14. Articolul 101 se modifică și va avea următorul conținut:
Articolul 101. Primul-ministru
(1) Primul-ministru conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, respec-

tând atribuțiile ce le revin.
(2) În cazul în care Primul-ministru este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile sau în caz 

de deces al acestuia, Președintele Republicii Moldova va desemna un alt membru al Guvernului ca 
Prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribuțiile de Prim-ministru până la formarea noului 
Guvern. Interimatul pe perioada imposibilității exercitării atribuțiilor încetează dacă Primul- 
ministru își reia activitatea în Guvern.

(3) În cazul demisiei Primului-ministru, demisionează întregul Guvern.
15. Articolul 102 se modifică și va avea următorul conținut:
Articolul 102. Actele Guvernului
(1) Guvernul adoptă hotărâri, ordonanțe și dispoziții.
(2) Hotărârile se adoptă pentru organizarea executării legilor.
(3) Ordonanțele se adoptă în temeiul unei legi organice de abilitare, în limitele și în condițiile 

prevăzute de aceasta.
(4) Hotărârile și ordonanțele adoptate de Guvern se semnează de Primul-ministru, se contra-

semnează de miniștrii care au obligația punerii lor în executare și se publică în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova. Nepublicarea atrage inexistența hotărârii sau a ordonanței.

(5) Dispozițiile se emit de Primul-ministru pentru organizarea activității interne a Guvernului.
16. După articolul 102 se introduce un nou articol 102/1 cu următorul conținut:
Articolul 102/1. Delegarea legislativă
(1) Parlamentul poate adopta o lege organică de abilitare a Guvernului pentru a emite ordo-

nanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice.
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(2) Legea de abilitare va stabili în mod obligatoriu domeniul și data până la care se pot emite 
ordonanțe.

(3) Dacă legea de abilitare o cere, ordonanțele se supun aprobării Parlamentului, potrivit proce-
durii legislative, până la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage înce-
tarea efectelor ordonanței.

(4) În cazuri excepționale, Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență. Acestea intră în 
vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament. Dacă Parlamentul nu se află în 
sesiune, el se convoacă în mod obligatoriu.

(5) Aprobarea sau respingerea ordonanțelor se face printr-o lege în care vor fi cuprinse și ordo-
nanțele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului (3).

17. Articolul 135 se modifică și va avea următorul conținut:
Articolul 135. Atribuțiile
(1) Curtea Constituțională:
a) exercită la sesizare controlul constituționalității legilor, regulamentelor și hotărârilor Parla-

mentului, a decretelor Președintelui Republicii Moldova, a hotărârilor, ordonanțelor și dispoziți-
ilor Guvernului, precum și a tratatelor la care Republica Moldova este parte;

b) interpretează Constituția;
c) se pronunță asupra inițiativelor de revizuire a Constituției;
d) confirmă rezultatele referendumurilor republicane;
e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului;
f) constată circumstanțele care justifică dizolvarea Parlamentului sau interimatul funcției de 

Președinte al Republicii Moldova;
g) rezolvă cazurile excepționale de neconstituționalitate a actelor juridice, sesizate de Curtea 

Supremă de Justiție;
h) hotărăște asupra chestiunilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid;
i) confirmă hotărârea de demitere din funcție a Președintelui Republicii Moldova.
(2) Curtea Constituțională își desfășoară activitatea din inițiativa subiecților prevăzuți de Legea 

cu privire la Curtea Constituțională.
18. Articolul 136 se modifică și va avea următorul conținut:
Articolul 136. Structura
(1) Curtea Constituțională se compune din 6 judecători, numiți pentru un mandat de 6 ani.
(2) Doi judecători sunt numiți de Parlament, doi de Guvern și doi de Consiliul 
(3) Judecătorii Curții Constituționale aleg prin vot secret Președintele acesteia.
19. Articolul 141 se modifică și va avea următorul conținut:
Articolul 141. Inițiativa revizuirii
(1) Revizuirea Constituției poate fi inițiată de:
a) un număr de cel puțin 200000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot. Cetățenii 

care inițiază revizuirea Constituției trebuie să provină din cel puțin jumătate din unitățile admi-
nistrativ-teritoriale de nivelul al doilea, iar în fiecare din ele trebuie să fie înregistrate cel puțin 
20000 de semnături în sprijinul acestei inițiative;

b) un număr de cel puțin o treime de deputați;
c) Guvern.
(2) Proiectele de legi constituționale vor fi prezentate Parlamentului numai împreună cu avizul 

Curții Constituționale, adoptat cu votul a cel puțin 4 judecători.
Articolul II. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
Articolul III. Constituția Republicii Moldova, cu toate modificările și completările, va fi repu-

blicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
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Autorii sesizării consideră oportună modificarea Constituției în vederea instituirii formei 
parlamentare de guvernămînt, substituind forma mixtă sau semiprezidențială de guvernămînt 
existentă în prezent. Această modificare, după părerea autorilor sesizării, presupune redistribu-
irea competenței autorităților publice, schimbarea procedurii de alegere a Președintelui Repu-
blicii Moldova, abilitarea Guvernului cu dreptul de a emite ordonanțe în anumite domenii stabi-
lite de Parlament.

Fiind abilitată cu dreptul de a se pronunța asupra inițiativei de revizuire a Constituției, Curtea 
Constituțională relevă următoarele.

Potrivit art.141 alin.(1) lit.b) din Constituție, revizuirea Constituției poate fi inițiată de un 
număr de cel puțin o treime de deputați în Parlament. Având în vedere că Parlamentul, conform 
art.60 alin.(2) din Constituție, este format din 101 deputați, iar inițiativa de revizuire a Constitu-
ției provine de la 38 de deputați în Parlament, Curtea Constituțională constată că sesizarea întru-
nește condiția impusă de norma constituțională menționată.

Propunerile grupului de deputați nu depășesc limitele revizuirii Constituției prevăzute de  
art. 142 din Constituție. Dispozițiile proiectului legii constituționale corespund exigențelor pri-
vind caracterul suveran, independent și unitar al statului. Modificările și completările propuse de 
grupul de deputați în Parlament nu suprimă drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor 
sau garanțiile acestora.

Totodată, Curtea Constituțională consideră necesar să atenționeze asupra formulei imprecise 
din art. 78 alin.(2) din proiectul propus, din care nu este clar care cetățean, al cărui stat poate fi 
ales Președinte al Republicii Moldova. Această neclaritate poate îngreuna realizarea practică a 
normei constituționale.

Pentru considerentele expuse, conducându-se după art. 135 alin. (1) lit. c), art. 141 alin. (2) 
din Constituție, art. 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, art. 61 alin. (1) și  
art. 63 lit. a) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională, cu votul a 5 judecători, 
adoptă următorul

AVIZ:
1. Revizuirea Constituției este inițiată de un grup de deputați în Parlament, care întrunește 

condițiile impuse de dispozițiile art. 141 alin. (1) lit. b) din Constituția Republicii Moldova.
2. Clauzele proiectului de lege constituțională nu depășesc limitele revizuirii Constituției.
3. Proiectul legii privind revizuirea Constituției Republicii Moldova, în varianta propusă de 

grupul de deputați în Parlament, poate fi prezentat spre examinare Parlamentului.
4. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data 

pronunțării și se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Pavel BARBALAT
Chișinău, 16 noiembrie 1999. 
Nr. 6.
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HOTĂRÂREA PARLAMENTULUI RM
privind instituirea unei comisii speciale pentru examinarea

proiectelor de legi privind revizuirea Constituției
nr. 1075-XIV din 22.06.2000

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.77/583 din 04.07.2000 

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre. 
 
Art.1. – În conformitate cu art.32 din Regulamentul Parlamentului, se instituie o comisie 

specială pentru examinarea proiectelor de legi privind revizuirea Constituției în următoarea 
componență: 

 
Președinte
MIȘIN Vadim - vicepreședinte al Parlamentului
 
Vicepreședinte
RUSU Eugen - președintele Comisiei juridice, pentru numiri și imunități
 
Membri
CIOBANU Anatol - vicepreședintele Comisiei juridice, pentru numiri și imunități
MOȘANU Alexandru- membru al Biroului permanent al Parlamentului
POSTOICO Maria - președintele Comisiei pentru securitatea statului și asigurarea ordinii 

  publice
SOLONARI Vladimir - președintele Comisiei pentru drepturile omului, culte, minorități naționale 

  și comunități externe
UNGUREANU Ion - membru al Biroului permanent al Parlamentului, secretar.
 

Art.2. – Comisia, în termen de până la 3 iulie 2000, va prezenta Parlamentului raport asupra 
rezultatelor examinării proiectelor de legi menționate. 

 Art.3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 
 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI     Dumitru DIACOV 
Chișinău, 22 iunie 2000.  
Nr.1075-XIV. 
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LEGE 
cu privire la modificarea și completarea  

Constituției Republicii Moldova 
nr. 1115-XIV din 05.07.2000 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.88-90/661 din 28.07.2000 

Parlamentul adoptă prezenta lege constituțională. 

Art. I. – Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, (Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova, 1994, nr.1) se modifică și se completează după cum urmează: 

1. În articolul 74: 
după alineatul (2) se introduce un nou alineat, (3), cu următorul cuprins: 
„(3) Proiectele de lege prezentate de Guvern, precum și propunerile legislative ale deputaților 

acceptate de acesta sânt examinate de Parlament în modul și după prioritățile stabilite de Guvern, 
inclusiv în procedură de urgență. Alte propuneri legislative se examinează în modul stabilit.”; 

alineatul (3) devine alineatul (4). 
2. Articolul 78 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 78. Alegerea Președintelui 
(1) Președintele Republicii Moldova este ales de Parlament prin vot secret. 
(2) Poate fi ales Președinte al Republicii Moldova cetățeanul cu drept de vot care are 40 de 

ani împliniți, a locuit sau locuiește permanent pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puțin de  
10 ani și posedă limba de stat. 

(3) Este ales candidatul care a obținut votul a trei cincimi din numărul deputaților aleși. Dacă nici 
un candidat nu a întrunit numărul necesar de voturi, se organizează al doilea tur de scrutin între 
primii doi candidați stabiliți în ordinea numărului descrescător de voturi obținute în primul tur. 

(4) Dacă și în turul al doilea nici un candidat nu va întruni numărul necesar de voturi, se orga-
nizează alegeri repetate.

(5) Dacă și după alegerile repetate Președintele Republicii Moldova nu va fi ales, Președintele 
în exercițiu dizolvă Parlamentul și stabilește data alegerilor în noul Parlament. 

(6) Procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova este stabilită prin lege organică.” 
3. În articolul 80 se introduce un nou alineat, (4), cu următorul cuprins: 
„(4) Nici o persoană nu poate îndeplini funcția de Președinte al Republicii Moldova decât 

pentru cel mult două mandate consecutive.” 
4. Articolele 82 și 83 se exclud. 
5. În articolul 85, alineatul (4) va avea următorul cuprins: 
„(4) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Președintelui Republicii 

Moldova, cu excepția cazului prevăzut la art.78 alin.(5), și nici în timpul stării de urgență, de 
asediu sau de război.” 

6. Articolul 89 va avea următorul cuprins: 
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„Articolul 89. Demiterea 
(1) În cazul săvârșirii unor fapte prin care încalcă prevederile Constituției, Președintele Repu-

blicii Moldova poate fi demis de către Parlament cu votul a două treimi din numărul deputaților 
aleși. 

(2) Propunerea de demitere poate fi inițiată de cel puțin o treime din deputați și se aduce neîn-
tîrziat la cunoștința Președintelui Republicii Moldova. Președintele poate da Parlamentului și 
Curții Constituționale explicații cu privire la faptele ce i se impută.”

7. În articolul 90: 
se introduce un nou alineat, (3), cu următorul cuprins: 
„(3) Imposibilitatea exercitării atribuțiilor mai mult de 60 de zile de către Președintele Repu-

blicii Moldova este confirmată de Curtea Constituțională în termen de 30 zile de la sesizare.”; 
la alineatul (3), care devine alineatul (4), cifra „3” se substituie cu cifra „2”; 
8. În articolul 91, textul „suspendat din funcție” se substituie prin cuvîntul „demis”. 
9. În articolul 98: 
alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
„(1) După consultarea fracțiunilor parlamentare, Președintele Republicii Moldova desemnează 

un candidat pentru funcția de Prim-ministru.”; 
în alineatul (3), după cuvântul „deputaților”, se introduce cuvântul „aleși”; 
după alineatul (3) se introduce un alineat nou, (4), cu următorul cuprins: 
„(4) În baza votului de încredere acordat de Parlament, Președintele Republicii Moldova 

numește Guvernul.”; 
alineatul (4) devine alineatul (5); 
se introduce în final un nou alineat, (6), cu următorul cuprins: 
„(6) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanță a funcției, Președintele Republicii 

Moldova revocă și numește, la propunerea Prim-ministrului, pe unii membri ai Guvernului.” 
10. În articolul 100 cuvântul „demitere” se substituie prin cuvântul „revocare”. 
11. În articolul 101: 
din alineatul (1) se exclude ultima propoziție, care urmează după punct; 
în alineatul (2), prima frază, care se încheie cu cuvintele „noului Guvern” se substituie cu 

textul „În cazul imposibilității Prim-ministrului de a-și exercita atribuțiile sau în cazul decesului 
acestuia, Președintele Republicii Moldova va desemna un alt membru al Guvernului ca Prim- 
ministru interimar până la formarea noului Guvern.” 

12. Articolul 102 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 102. Actele Guvernului 
(1) Guvernul adoptă hotărâri, ordonanțe și dispoziții. 
(2) Hotărârile se adoptă pentru organizarea executării legilor. 
(3) Ordonanțele se emit în condițiile articolului 106/2. 
(4) Hotărârile și ordonanțele adoptate de Guvern se semnează de Prim-ministru, se contra-

semnează de miniștrii care au obligația punerii lor în executare și se publică în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova. Nepublicarea atrage inexistența hotărârii sau ordonanței. 

(5) Dispozițiile se emit de Prim-ministru pentru organizarea activității interne a Guvernului.” 
13. În capitolul VII, în final, se introduc două articole noi, 106/1 și 106/2, cu următorul cuprins: 
„Articolul 106/1. Angajarea răspunderii Guvernului 
(1) Guvernul își poate angaja răspunderea în fața Parlamentului asupra unui program, unei 

declarații de politică generală sau unui proiect de lege. 
(2) Guvernul este demis dacă moțiunea de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezen-

tarea programului, declarației de politică generală sau proiectului de lege, a fost votată în condi-
țiile articolului 106. 
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(3) Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege prezentat se consi-
deră adoptat, iar programul sau declarația de politică generală devine obligatorie pentru Guvern. 

Articolul 106/2. Delegarea legislativă 
(1) În vederea realizării programului de activitate al Guvernului, Parlamentul poate adopta, 

la propunerea acestuia, o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe în 
domenii care nu fac obiectul legilor organice. 

(2) Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul și data pînă la care se pot emite 
ordonanțe. 

(3) Ordonanțele intră în vigoare la data publicării, fără a fi promulgate. 
(4) Dacă legea de abilitare o cere, ordonanțele se supun aprobării Parlamentului. Proiectul de 

lege privind aprobarea ordonanțelor se prezintă în termenul stabilit în legea de abilitare. Neres-
pectarea acestui termen atrage încetarea efectelor ordonanței. Dacă Parlamentul nu respinge 
proiectul de lege privind aprobarea ordonanțelor, acestea rămân în vigoare. 

(5) După expirarea termenului stabilit pentru emiterea ordonanțelor, acestea pot fi abrogate, 
suspendate sau modificate numai prin lege.” 

14. În articolul 124, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
„(1) Procuratura reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, precum 

și drepturile și libertățile cetățenilor, conduce și exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea 
în instanțele judecătorești în condițiile legii.” 

15. În articolul 131: 
după alineatul (3), se introduce un nou alineat, (4), cu următorul cuprins: 
„(4) Orice propunere legislativă sau amendament care atrag majorarea sau reducerea venitu-

rilor bugetare sau împrumuturilor, precum și majorarea sau reducerea cheltuielilor bugetare pot 
fi adoptate numai după ce sânt acceptate de Guvern.”; 

alineatele (4) și (5) devin alineatele (5) și respectiv (6). 
16. În articolul 135 alineatul (1): 
la litera a), cuvântul „regulamentelor” se exclude, iar cuvântul „dispozițiilor” se substituie prin 

cuvântul „ordonanțelor”; 
litera f) va avea următorul cuprins: 
„f) constată circumstanțele care justifică dizolvarea Parlamentului, demiterea Președintelui 

Republicii Moldova sau interimatul funcției de Președinte, precum și imposibilitatea Președin-
telui Republicii Moldova de a-și exercita atribuțiile mai mult de 60 de zile;”. 

17. În articolul 136 alineatul (2), textul „Președintele Republicii Moldova” se substituie prin 
cuvântul „Guvern”. 

18. În articolul 141 alineatul (1): 
la litera a), textul „raioane și municipii” se substituie cu textul „unitățile administrativ-terito-

riale de nivelul doi”, iar cifrele „5000” se substituie cu cifrele „20000”; 
litera c) se exclude; 
litera d) devine litera c). 
Art.II. – Președintele Republicii Moldova ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber 

exprimat la 1 decembrie 1996 rămâne în funcție până la expirarea mandatului pentru care a fost 
ales, cu excepția cazurilor prevăzute de Constituție. 

Art.III. – Judecătorii Curții Constituționale în exercițiu, numiți de Președintele Republicii 
Moldova, rămân în funcție până la expirarea mandatului pentru care au fost numiți. 

Art.IV. – Inițiativele legislative și proiectele de legi privind revizuirea Constituției înaintate 
de Președintele Republicii Moldova până la intrarea în vigoare a prezentei legi se vor examina în 
modul stabilit. 
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Art.V. – Guvernul, în termen de trei luni, va prezenta Parlamentului propuneri privind 
aducerea legislației în vigoare în conformitate cu prezenta lege. 

 Art.VI. – Constituția Republicii Moldova, cu toate modificările și completările, va fi republi-
cată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI     Dumitru DIACOV 
Chișinău, 5 iulie 2000.  
Nr.1115-XIV.
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HOTĂRÎREA  
PARLAMENTULUI REPUBLICII MODLOVA

privind Declarația Parlamentului Republicii Moldova în legătură
cu modificarea Constituției nr. 1116-XIV din 05.07.2000

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.84-87/645 din 21.07.2000 

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre. 
Art.1. – Se aprobă Declarația Parlamentului Republicii Moldova în legătură cu modificarea 

Constituției. 
Art.2. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI     Dumitru DIACOV
Chișinău, 5 iulie 2000.  
Nr.1116-XIV.

DECLARAȚIA
Parlamentului Republicii Moldova în legătură cu modificarea Constituției

Pornind de la necesitatea consolidării statalității Republicii Moldova, a sporirii eficienței guver-
nării societății și a funcționării optime a instituțiilor de stat, reafirmându-și atașamentul față de 
valorile democratice, fiind conștient de obligațiile, de responsabilitatea și de rolul pe care îl are în 
procesul de edificare a statului de drept, Parlamentul Republicii Moldova, ca organ reprezentativ 
suprem al poporului și ca unică autoritate legislativă a statului, a efectuat, astăzi, unele modificări 
în Constituția țării. 

Necesitatea acestor modificări a fost determinată de realitățile și de practica constituțională 
din ultimii ani, care au demonstrat imperfecțiunea actualului sistem de guvernare, caracterizat 
prin frecvente tensionări ale relațiilor dintre ramurile puterii și prin lipsa de conlucrare, fapt ce 
afectează situația politică din țară, calitatea guvernării și nivelul de trai al populației. 

Problema reformei constituționale a devenit, în societatea noastră, un obiect permanent de 
discuție între principalele forțe politice, cu participarea juriștilor, politologilor, cetățenilor de 
rând. Majoritatea acestora s-au exprimat în favoarea consolidării puterii executive, care urmează 
să activeze în strânsă legătură cu puterea legislativă, precum și în favoarea simplificării sistemului 
de conducere și a procedurii de alegere a Președintelui țării. 

Modificările în Constituție, votate astăzi în Parlament, racordează sistemul nostru constitu-
țional la modelele celor mai avansate țări, consolidează puterea executivă, permit Guvernului 
să-și desfășoare mai eficient activitatea și să reacționeze mai prompt la necesitățile economice și 
sociale, la doleanțele populației. Totodată, schimbarea modalității de alegere a șefului statului va 
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scuti societatea de povara unei campanii electorale extrem de istovitoare și costisitoare, sursele 
financiare urmînd să fie orientate la soluționarea problemelor sociale, pentru plata pensiilor și a 
salariilor. 

Reforma constituțională a fost efectuată în deplină concordanță cu prevederile Constituției  
și ale legislației în vigoare, prin votul majorității covârșitoare a deputaților. Parlamentul își 
exprimă speranța că actualul Președinte al Republicii Moldova, al cărui mandat, conform Consti-
tuției, expiră la 15 ianuarie 2001, va contribui, în perioada rămasă până la încheierea acestuia, 
la asigurarea bunei funcționări a autorităților publice, la păstrarea unei atmosfere de liniște în 
societate.
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AVIZUL CURȚII CONSTITUȚIONALE 
asupra proiectului de lege constituțională pentru modificarea  

Constituției Republicii Moldova nr. 1 din 11.07.2000

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.84-87/30 din 21.07.2000 

În numele Republicii Moldova, 
Curtea Constituțională în componența: 
Pavel BARBALAT – președinte 
Nicolae CHISEEV – judecător 
Mihai COTOROBAI – judecător 
Constantin LOZOVANU – judecător-raportor 
Gheorghe SUSARENCO – judecător-raportor 
Ion VASILATI – judecător-raportor 
cu participarea grefierului Aliona Balaban, reprezentantului Președintelui Republicii Moldova 

Mihai Petrachi, reprezentantului Parlamentului Ion Creangă și a deputatului în Parlament 
Ion Morei, în conformitate cu art.135 alin.(1) lit.c), art.141 alin.(1) lit.c) din Constituție, art.4  
alin.(1) lit.c) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și art.4 alin.(1) lit.c) din Codul juris-
dicției constituționale, a examinat în ședință plenară publică sesizarea Președintelui Republicii 
Moldova, care solicită avizul Curții Constituționale asupra proiectului de lege pentru modificarea 
Constituției Republicii Moldova, pe care intenționează să-l prezinte Parlamentului pentru a fi 
supus referendumului. 

Prin decizia Curții Constituționale din 18 mai 2000 sesizarea a fost acceptată spre examinare 
în fond și înscrisă în ordinea de zi. 

La 14 iunie 2000 Președintele Republicii Moldova, suplimentar la proiectul prezentat anterior, 
a prezentat proiectul de lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova, definitivat în 
conformitate cu propunerile Comisiei mixte, adoptate la 27 mai 2000, iar pe 22 iunie 2000, prin 
scrisoarea nr.05/1-01-71, a solicitat avizul Curții Constituționale la proiectul legii constituționale 
în ultima redacție. 

Curtea Constituțională, avînd competența de a se pronunța asupra inițiativelor de revizuire 
a Constituției, examinând adresarea Președintelui Republicii Moldova, proiectul de lege anexat 
și audiind informația judecătorilor-raportori, argumentele reprezentanților șefului statului și al 
Parlamentului, 

A CONSTATAT: 
În temeiul art.141 alin.(1) lit.c) din Constituție, Președintele Republicii Moldova a inițiat 

procedura de revizuire a Constituției prin referendum constituțional, prezentând Curții Consti-
tuționale spre avizare proiectul de lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova în 
redacția care urmează: 

„Noi, poporul Republicii Moldova, exercitându-ne în mod direct suveranitatea națională 
și dreptul de a participa la administrarea treburilor publice nemijlocit, exprimându-ne voința 
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asupra problemei ce ține de perfecționarea sistemului constituțional de organizare și funcționare 
a puterilor în stat, în temeiul art.2, art.39 și art.75 din Constituție, adoptăm prezenta lege. 

Articol unic. – Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, se modifică după 
cum urmează: 

1. După capitolul III se introduce un nou capitol III, cu următorul cuprins: 

„CAPITOLUL III. AVOCATUL POPORULUI 
Articolul 59. Statutul și atribuțiile 
(1) Avocatul Poporului este o instituție de stat independentă, care contribuie la respectarea 

drepturilor și libertăților constituționale ale omului. 
(2) Avocatul poporului este ales cu votul majorității deputaților. El poate fi revocat cu votul a 

2/3 din deputați. 
(3) Avocatul poporului prezintă Parlamentului un raport anual privind activitatea sa. 
(4) Organizarea, competența și modul de desfășurare a activității instituției Avocatul Popo-

rului sânt stabilite prin lege organică. 
2. La articolul 60: 
din titlu și din alineatul (1) cuvântul „suprem” se exclude; 
alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
„(2) Parlamentul este compus din 100 deputați care se aleg în baza sistemului electoral mixt:  

70 de deputați – în circumscripții electorale uninominale, iar 30 de deputați – într-o singură 
circumscripție electorală națională.” 

3. La articolul 61: 
alineatul (3) va avea următorul cuprins: 
„(3) Alegerile deputaților în Parlament se desfășoară în ultima duminică a lunii în care expiră 

mandatul Parlamentului sau în cel mult 45 de zile de la data intrării în vigoare a decretului privind 
dizolvarea Parlamentului.” 

4. La articolul 63 alineatul (2), cuvintele „în cel mult 30 de zile de la alegeri” se substituie prin 
cuvintele „în a treia duminică după alegeri, dacă au fost aleși cel puțin 2/3 din numărul deputa-
ților”. 

5. La articolul 64 alineatul (2), cuvântul „aleși” se exclude. 
6. Articolul 66: 
litera a) va avea următorul cuprins: 
„a) adoptă legi, moțiuni și hotărâri”; 
litera b) se completează cu cuvintele „în conformitate cu articolul 75”; 
literele m) și o) se exclud; 
literele n), p) și r) devin, respectiv, literele m), n) și o); 
litera f) va avea următorul cuprins: 
„f) exercită controlul parlamentar, în condițiile prevăzute de Constituție„; 
litera j) va avea următorul cuprins: 
„j) alege, numește și revocă din funcțiile publice, în condițiile prevăzute de Constituție și de lege.”; 
litera l) va avea următorul cuprins: 
„1) aprobă declararea mobilizării parțiale sau generale, a stării de asediu și de război”. 
7. La articolul 70: 
alineatul (1) se completează în final cu cuvintele „cu excepția activității didactice și științifice”. 
8. Secțiunea a 3-a din Capitolul IV va fi intitulată după cum urmează: 
„Secțiunea a 3-a. Procedura Legislativă. 
Referendumul” 
9. Articolul 72 va avea următorul cuprins: 
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„Articolul 72. Categoriile de legi și alte acte ale Parlamentului 
(1) Parlamentul adoptă legi constituționale, legi organice, legi ordinare, moțiuni și hotărâri. 
(2) Legile constituționale sânt cele de revizuire a Constituției. 
(3) Domeniile care fac obiectul reglementării legislative sânt: 
a) drepturile, libertățile fundamentale ale omului și garanțiile realizării lor; 
b) sistemul electoral, organizarea și desfășurarea referendumului; 
c) organizarea și funcționarea Parlamentului, Guvernului și altor autorități publice; 
d) organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Consiliului Superior al Magistraturii, a 

instanțelor judecătorești, a contenciosului administrativ; 
e) organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ; 
f) principiile fundamentale ale organizării generale a apărării naționale; 
g) statutul deputatului, garanțiile fundamentale acordate magistraților, funcționarilor publici 

și militarilor; 
h) organizarea administrației publice locale, a teritoriului, precum și regimul general privind 

autonomia locală; 
i) organizarea și funcționarea partidelor politice; 
j) adoptarea bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat; 
k) regimul juridic general al proprietății și al moștenirii, drepturile reale și obligațiile civile și 

comerciale; 
l) naționalizarea întreprinderilor și transferarea proprietății publice în sectorul privat; 
m) regimul zonei economice exclusive; 
n) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele și protecția socială; 
o) organizarea generală a învățământului; 
p) regimul general al cultelor religioase; 
q) infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora; 
r) acordarea amnistiei și grațierii; 
s) regimul stării de urgență, de asediu și de război; 
t) alte domenii pentru care Constituția prevede sau Parlamentul consideră necesară reglemen-

tarea legislativă. 
(4) Prin lege organică se reglementează: 
a) relațiile din domeniile pentru care Constituția prevede adoptarea de legi organice; 
b) alte relații din domeniile reglementării legislative prevăzute de Constituție pentru care 

Parlamentul consideră necesară adoptarea de legi organice. 
(5) Legile ordinare intervin în orice domeniu pentru care Constituția prevede reglementarea 

legislativă, cu excepția celor rezervate legilor constituționale și legilor organice. 
(6) Moțiunea de cenzură constructivă este actul prin care Parlamentul exprimă vot de neîncre-

dere Prim-ministrului și propune concomitent Președintelui Republicii Moldova, pentru numire, 
candidatura noului Prim-ministru. 

(7) Moțiunea de cenzură este actul prin care Parlamentul exprimă vot de neîncredere Guver-
nului în cazul în care acesta își angajează răspunderea în fața Parlamentului asupra declarației de 
politică generală, a unui program de activitate sau a unui proiect de lege. 

(8) Moțiunea este actul prin care Parlamentul își exprimă poziția într-o anumită problemă de 
politică internă sau externă. 

(9) Hotărârile se adoptă pentru organizarea activității interne a Parlamentului și pentru alege-
rea, numirea sau revocarea din funcțiile publice, în cazurile rezervate Parlamentului de Constitu-
ție și de lege.” 

10. Articolul 74 va avea următorul cuprins: 
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„Articolul 74. Adoptarea legilor și hotărîrilor 
(1) Legile constituționale se adoptă conform procedurii stabilite în titlul VI. 
(2) Legile organice se adoptă cu votul majorității deputaților, după cel puțin două lecturi. 
(3) Legile ordinare și hotărîrile se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți la ședință, cu 

excepția cazurilor prevăzute de Constituție. Pentru adoptarea acestor acte, prezența majorității 
deputaților este obligatorie. 

(4) Parlamentul examinează proiectele de legi, prezentate de Guvern, precum și propune-
rile legislative, acceptate de acesta, în conformitate cu ordinea și prioritățile stabilite de Guvern. 
Guvernul poate cere examinarea acestor proiecte potrivit unei proceduri de urgență. 

(5) Procedura de adoptare a legilor și a altor acte ale Parlamentului, inclusiv cea de urgență, se 
stabilește prin Regulamentul Parlamentului. 

(6) Legile se trimit spre promulgare Președintelui Republicii Moldova”. 
11. Articolul 75 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 75. Referendumul 
(1) Cele mai importante probleme ale societății și ale statului pot fi supuse referendumului 

republican consultativ. 
(2) Un referendum consultativ privind problemele de interes național poate fi declarat de Pre-

ședintele Republicii Moldova sau de Parlament, după o consultare reciprocă, în termenul stabilit 
de legislația în vigoare. 

(3) Organizarea și desfășurarea referendumului constituțional se face în conformitate cu arti-
colele 141-143 din Constituție și legislația în vigoare. 

(4) Problemele de o importanță deosebită pentru o localitate pot fi supuse referendumului 
local, în condițiile legislației în vigoare.” 

12. Articolul 76: 
în prima propoziție sintagma „sau la data” se substituie cu cuvintele „sau la o dată ulterioară 

publicării”. 
13. Articolul 77 se completează cu alineatul (3), care va avea următorul cuprins: 
„(3) Președintele Republicii Moldova veghează la respectarea Constituției și buna funcționare a 

autorităților publice. În acest scop, Președintele exercită funcția de mediere între puterile statului, 
precum și între stat și societate.” 

14. La articolul 79 alineatul (2), propoziția întâi va avea următorul cuprins: 
„(2) Președintele Republicii Moldova depune, în a doua duminică după alegeri, în prezența 

Curții Constituționale, următorul jurământ poporului:” 
15. Articolul 81: 
în alineatul (3) cuvântul „aleși” se exclude; 
după alineatul (3) se adaugă alineatul (4), cu următorul cuprins: 
„(4) În termen de 45 de zile de la data demiterii Președintelui Republicii Moldova se va orga-

niza, în conformitate cu legea, alegeri pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova.” 
16. Articolul 82 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 82. Numirea Guvernului 
(1) După consultarea fracțiunilor parlamentare, Președintele Republicii Moldova desemnează 

un candidat pentru funcția de Prim-ministru. În cazul în care candidatul propus este ales, în 
termen de 7 zile de la desemnare, cu votul majorității deputaților, acesta va fi numit în funcție de 
către Președintele Republicii Moldova. 

(2) În cazul în care candidatul nu va fi ales în condițiile alineatului (1), Parlamentul este în 
drept să aleagă un Prim-ministru, la propunerea a cel puțin 1/4 din deputați, cu votul majorității 
deputaților, în termen de 7 zile de la primul scrutin. 
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(3) În cazul imposibilității alegerii, în acest termen, a Prim-ministrului, Parlamentul recurge 
imediat la un nou tur de scrutin pe bază de alternativă. Președintele Republicii Moldova, în termen 
de 3 zile de la alegere, fie că numește în funcția de Prim-ministru candidatul care a obținut cel mai 
mare număr de voturi, fie că dizolvă Parlamentul. 

(4) Președintele Republicii Moldova numește membrii Guvernului, la propunerea Prim- 
ministrului. 

(5) În caz de remanieri în Guvern sau de vacanță a funcției, intervenită în cazurile prevăzute la 
articolul 100, Președintele Republicii Moldova revocă din funcție pe unul sau pe unii membri ai 
Guvernului și numește în funcție pe aceștia, la propunerea Prim-ministrului. 

(6) Președintele Republicii Moldova este în drept să revoce din funcție Prim-ministrul și să 
inițieze, în termen de 3 zile, procedura de numire a noului Prim-ministru, în condițiile alineatelor 
(1) – (3). 

(7) Președintele Republicii Moldova demite Guvernul, în condițiile articolului 106.” 
17. La articolul 84: 
alineatul (1) se exclude; 
alineatul (2) devine alineat unic. 
18. Articolul 85 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 85. Dizolvarea Parlamentului 
(1) În cazul imposibilității alegerii Prim-ministrului, în condițiile art.82 alin.(3) sau al adop-

tării moțiunii de cenzură, în condițiile articolului 106, Președintele Republicii Moldova, după 
consultarea fracțiunilor parlamentare, poate dizolva Parlamentul. 

(2) Parlamentul nu poate fi dizolvat în timpul stării de urgență, de asediu sau de război.” 
19. La articolul 86: 
alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins: 
„(2) Președintele Republicii Moldova, după consultarea comisiei permanente de specialitate 

a Parlamentului, acreditează și recheamă reprezentanții diplomatici ai Republicii Moldova și 
decide înființarea, desființarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice, în condițiile legii. 

(3) Reprezentanții diplomatici ai altor state sînt acreditați pe lîngă Președintele Republicii 
Moldova.” 

20. La articolul 87: 
alineatul (3) se completează în final cu următorul text: „și se menține în sesiune pe toată durata 

agresiunii”; 
la alineatul (4), după sintagma „Președintele Republicii Moldova”, se introduce textul „declară 

stare de urgență și de asediu”. 
21. Articolul 88 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 88. Alte atribuții de bază 
Președintele Republicii Moldova exercită și următoarele atribuții de bază: 
a) propune Parlamentului spre aprobare, prin mesaj, doctrina militară a statului; 
b) coordonează activitatea organelor puterii de stat în domeniul apărării și securității națio-

nale; 
c) numește și eliberează din funcție comandamentul suprem al forțelor armate; 
d) exercită funcția de Președinte al Consiliului Suprem de Securitate, asigură conducerea gene-

rală și conlucrarea autorităților publice în domeniul asigurării securității statului, legalității și 
ordinii publice; 

e) numește în și revocă din funcțiile publice, în condițiile legii; 
f) declară referendum în conformitate cu articolul 75; 
g) prezintă anual un mesaj public națiunii; 
h) aprobă statutul și stabilește atribuțiile și structura aparatului Președintelui; 
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i) emite decrete privind cetățenia Republicii Moldova și acordă azil politic; 
j) conferă decorații și titluri de onoare; 
k) acordă gradele militare și gradele speciale supreme prevăzute de lege; 
l) acordă rangul diplomatic de ambasador; 
m) conferă grade superioare de clasificare judecătorilor și lucrătorilor din procuratură, la pro-

punerea Consiliului Superior al Magistraturii, precum și altor categorii de funcționari, în condi-
țiile legii; 

n) suspendă actele Guvernului pînă la adoptarea hotărîrii definitive a Curții Constituționale; 
o) acordă grațieri individuale; 
p) exercită și alte atribuții stabilite prin lege.” 
22. Articolul 89: 
la alineatul (2), propoziția a doua va avea următorul cuprins: 
„Președintele Republicii Moldova este în drept să prezinte explicații cu privire la faptele ce i se 

impută Parlamentului și Curții Constituționale care constată circumstanțele ce justifică suspen-
darea din funcție a Președintelui Republicii Moldova.”; 

alineatul (3) va avea următorul cuprins: 
„Dacă avizul Curții Constituționale este favorabil suspendării din funcție a Președintelui 

Republicii Moldova, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preșe-
dintelui.” 

23. Articolul 90 alineatul (3): 
sintagma „3 luni” se substituie cu sintagma „45 de zile”; 
după cuvântul „legea” se adaugă cuvântul „organică”. 
24. Articolul 91: alineatul unic, care va deveni alineatul (1), se completează cu alineatul (2), 

care va avea următorul cuprins: 
„(2) Persoana care asigură interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova nu este în 

drept să exercite atribuțiile prevăzute la articolul 82, la articolul 85 și la articolul 88 literele c), e) și f).” 
25. Articolul 93 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 93. Promulgarea legilor 
(1) Președintele Republicii Moldova promulgă legile în termen de 15 zile de la data primirii lor. 
(2) Președintele Republicii Moldova este în drept, în cazul în care are obiecții asupra unei legi, 

să o trimită pentru o nouă deliberare Parlamentului, în termenul prevăzut la alineatul (1). 
(3) Parlamentul va reexamina legea, trimisă de Președintele Republicii Moldova, în termen de 

15 zile. 
(4) În cazul în care Parlamentul își menține, cu votul a două treimi din deputați, hotărîrea 

adoptată anterior, Președintele promulgă legea. 
(5) Legile privind modificarea Constituției se promulgă de către Președintele Republicii Mol-

dova în mod obligatoriu, în termen de 15 zile de la data aprobării lor prin referendum sau după 
expirarea a 100 de zile de la data adoptării legii, dacă în acest termen nu a fost inițiat un referen-
dum constituțional.” 

26. Articolul 94: 
alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
„(2) Decretele emise de către Președintele Republicii Moldova în exercitarea atribuțiilor sale 

prevăzute în articolul 87 alineatele (2), (3) și (4) și în articolul 88 literele b) și d) se contrasem-
nează de către Prim-ministru.” 

27. Articolele 96, 97 și 98 vor avea următorul cuprins: 
„Articolul 96. Rolul Guvernului și responsabilitatea membrilor săi 
(1) Guvernul este organul colegial al puterii executive și exercită următoarele atribuții: 
a) asigură realizarea politicii interne și externe a statului; 
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b) exercită conducerea generală a administrației publice; 
c) elaborează programe curente și strategice de dezvoltare social-economică și tehnico- 

științifică a țării; 
d) stabilește ordinea și prioritățile examinării de către Parlament a proiectelor de legi și a 

propunerilor legislative; 
e) asigură executarea legilor și a decretelor Președintelui Republicii Moldova; 
f) asigură reglementarea legislativă prin ordonanțe în domeniul raporturilor sociale și econo-

mice, în modul prevăzut de articolul 105; 
g) instituie, reorganizează și lichidează autorități administrative în condițiile legii organice; 
h) asigură legalitatea, ordinea publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor; 
i) realizează colaborarea economică cu țările lumii, promovează interesele naționale în activi-

tatea economică externă; 
j) asigură respectarea tratatelor și acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte. 
(2) În exercitarea atribuțiilor, Guvernul se conduce de declarația privind politica generală și de 

programul său de activitate. 
(3) Membrii Guvernului poartă responsabilitate politică pentru rezultatele administrării 

domeniilor lor de activitate, în modul stabilit de Constituție și de legislația în vigoare. 
Articolul 97. Structura Guvernului 
Guvernul este alcătuit din Prim-ministru, viceprim-miniștri, miniștri și alți membri, stabiliți 

prin lege organică. 
Articolul 98. Durata funcției de membru al Guvernului 
Guvernul și fiecare membru în parte își exercită atribuțiile din ziua depunerii în fața Președin-

telui Republicii Moldova a jurământului prevăzut la articolul 79 alineatul (2) pînă la data încetării 
funcției în cazurile prevăzute de articolul 103.” 

28. Articolele 100, 101, 102 și 103 vor avea următorul cuprins: 
„Articolul 100. Vacanța funcției de membru al Guvernului 
Vacanța funcției de membru al Guvernului intervine în caz de demisie, de demitere, de deces, 

de incompatibilitate sau de imposibilitate definitivă de exercitare a atribuțiilor, în conformitate 
cu legea organică. 

Articolul 101. Prim-ministrul 
(1) Prim-ministrul organizează activitatea Guvernului în scopul îndeplinirii obiectivelor 

declarației privind politica generală și altor programe de activitate, urmărește executarea acestora 
și informează Președintele Republicii Moldova despre rezultatele executării. 

(2) Prim-ministrul exercită conducerea nemijlocită a Guvernului și coordonează activitatea 
membrilor acestuia, supune Guvernului spre deliberare proiectele de ordonanțe, în conformitate 
cu articolul 105. 

(3) Dacă Prim-ministrul se află în una din situațiile prevăzute la articolul 100 sau este în impo-
sibilitate de a-și exercita atribuțiile, Președintele Republicii Moldova va desemna un alt membru 
al Guvernului ca Prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribuțiile de Prim-ministru pînă 
la numirea noului Prim-ministru. Interimarul pe perioada imposibilității exercitării atribuțiilor 
încetează, dacă Prim-ministrul își reia activitatea în Guvern. 

Articolul 102. Actele Guvernului 
(1) Guvernul adoptă ordonanțe și hotărâri care se publică în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 
(2) Ordonanțele se adoptă în scopul și în modul prevăzut la articolul 105. 
(3) Hotărârile se adoptă pentru organizarea executării legilor. 
(4) Ordonanțele și hotărârile se semnează de către Prim-ministru și se contrasemnează de 

către miniștrii care au obligația punerii lor în aplicare. 
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Articolul 103. Încetarea funcției de membru al Guvernului 
(1) În cazul alegerii Parlamentului sau a Președintelui Republicii Moldova, sau în cazul adop-

tării moțiunii de cenzură constructivă în condițiile articolului 104, funcția de Prim-ministru înce-
tează. 

(2) Funcția de membru al Guvernului încetează în cazul demisiei Guvernului, în condițiile 
art.106, sau în cazurile prevăzute la articolul 100. 

(3) În cazul demisiei Guvernului, al demisiei sau demiterii unuia sau a unor membri ai Guver-
nului, aceștia își exercită funcția pînă la data depunerii jurămîntului de către Guvernul, membrul 
sau membrii Guvernului noi-numiți.” 

29. Capitolul VII va avea următorul cuprins: 
„Capitolul VII. RAPORTURILE PARLAMENTULUI CU GUVERNUL 
Articolul 104. Controlul parlamentar 
(1) Guvernul, în cadrul controlului parlamentar al activității sale, prezintă informațiile și docu-

mentele cerute de Parlament și de comisiile sale, prin intermediul președinților acestora. 
(2) Guvernul și fiecare dintre membrii săi sânt obligați să răspundă la întrebările și interpelă-

rile formulate de deputați, în condițiile legii organice. 
(3) Membrii Guvernului au acces la lucrările Parlamentului, la solicitarea acestuia. 
(4) Parlamentul poate adopta, cu votul majorității deputaților prezenți, o moțiune prin care 

să-și exprime poziția față de obiectul interpelării, informând despre acest fapt Președintele Repu-
blicii Moldova. 

(5) Parlamentul poate exprima vot de neîncredere Prim-ministrului prin adoptarea, la propu-
nerea a cel puțin 1/4 din deputați, a unei moțiuni de cenzură constructive. Inițiativa adoptării 
moțiunii de cenzură constructive se examinează după cel puțin 3 zile, dar nu mai târziu de 6 zile 
de la data prezentării în Parlament. 

(6) Parlamentul nu poate exprima neîncrederea sa față de Prim-ministru decât alegând, cu 
votul majorității deputaților, un succesor la funcția de Prim-ministru. 

(7) Adoptarea de către Parlament a moțiunii de cenzură constructive atrage demisia de drept 
a Prim-ministrului și obligația Președintelui Republicii Moldova de a numi, în termen de 3 zile, 
noul Prim-ministru. 

Articolul 105. Delegarea legislativă 
(1) După deliberare, Guvernul poate solicita Parlamentului, în vederea realizării programului 

său de activitate, adoptarea unei legi organice de abilitare pentru adoptarea ordonanțelor în 
domeniile care fac obiectul reglementării legislative. 

(2) Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul raporturilor care pot fi regle-
mentate prin ordonanțe și data până la care Guvernul se abilitează să adopte ordonanțe. 

(3) Ordonanțele intră în vigoare la data publicării lor. 
(4) Proiectul de lege privind aprobarea ordonanței sau a ordonanțelor este prezentat, spre 

aprobare, Parlamentului, în termenul stabilit de legea de abilitare. Aprobarea ordonanțelor se 
face prin lege organică sau ordinară, în funcție de caracterul raporturilor reglementate. Respin-
gerea de către Parlament a proiectului de lege privind aprobarea ordonanțelor sau nerespectarea 
termenului stabilit de legea de abilitare atrage încetarea efectelor ordonanței. 

(5) După expirarea termenului prevăzut la alineatul (2), ordonanțele nu pot fi modificate sau 
abrogate decât prin legea respectivă. 

(6) Ordonanțele nu se supun promulgării. 
Articolul 106. Angajarea răspunderii Guvernului 
(1) Guvernul își poate angaja răspunderea în fața Parlamentului asupra unei declarații de poli-

tică generală, a unui program de activitate sau a unui proiect de lege. 
(2) Guvernul este demis dacă Parlamentul a adoptat, la propunerea a cel puțin 1/4 din deputați, 
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în decurs de 3 zile de la data angajării răspunderii Guvernului, o moțiune de cenzură, cu votul 
majorității deputaților. 

(3) Dacă Guvernul nu a fost demis în condițiile alineatului (2), proiectul de lege prezentat se 
consideră adoptat în redacția propusă de Guvern și se promulgă în conformitate cu art.93, iar 
declarația de politică generală sau programul de activitate devine obligatori(e)u pentru Guvern. 

(4) În cazul adoptării moțiunii de cenzură, Președintele Republicii Moldova poate, în termen 
de 7 zile, să dizolve Parlamentul. Dreptul de dizolvare dispare din momentul în care Parlamentul 
a ales, cu votul majorității deputaților, un alt Prim-ministru.” 

30. Articolele 107-113 se includ într-o nouă secțiune 1 din Capitolul VIII cu titlul 
„Secțiunea 1. Administrația Publică Centrală și Locală” 
31. La articolul 107 alineatul (1), cuvântul „dispozițiile” se substituie cu cuvântul „ordonanțele”. 
32. Secțiunea a 3-a „Procuratura” din Capitolul IX devine secțiunea a 2-a din Capitolul VIII, 

cu următorul cuprins: 
„Secțiunea a 2-a. Procuratura 
Articolul 114. Atribuțiile și structura 
(1) Procuratura reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, drep-

turile și libertățile cetățenilor, conduce și efectuează urmărirea penală, reprezintă învinuirea în 
instanțele judecătorești, în condițiile legii. 

(2) Procuratura își exercită atribuțiile prin procuraturile instituite în teritoriu, în condițiile 
legii. 

Articolul 115. Statutul procurorilor 
(1) Procurorii își desfășoară activitatea potrivit principiului legalității, al imparțialității și al 

controlului ierarhic, sub autoritatea Ministerului Justiției. 
(2) Funcția de procuror este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția 

activității didactice și științifice.” 
33. Articolele 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 și 123 devin, respectiv, articolele 116, 

117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 și 125. 
34. Articolul 117 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 117. Instanțele judecătorești 
(1) Justiția se înfăptuiește prin Curtea Supremă de Justiție și prin instanțele judecătorești de 

grade diferite, ale căror organizare, funcționare și competență sînt stabilite prin lege organică. 
(2) Pentru anumite categorii de cauze pot funcționa, potrivit legii, judecătorii specializate. 
(3) Înființarea de instanțe extraordinare este interzisă.” 
35. Articolul 123 alineatul (1) se completează în final cu textul: „, la propunerea Consiliului 

Superior al Magistraturii.” 
36. Articolele 124 și 125 vor avea următorul cuprins: 
„Articolul 124. Atribuțiile 
Consiliul Superior al Magistraturii propune, în condițiile legii, numirile, transferările, promo-

vările magistraților și asigură aplicarea măsurilor disciplinare față de aceștia. 
Articolul 125. Componența 
(1) Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din 15 membri cu un mandat de 4 ani. 
(2) Din Consiliul Superior al Magistraturii fac parte de drept: Președintele Curții Supreme de 

Justiție, Procurorul General și Ministrul Justiției. 
(3) Șase membri sânt aleși prin vot secret: patru din rândul judecătorilor și doi din rândul procu-

rorilor. Șase membri sânt numiți: trei de Președintele Republicii Moldova și trei de Parlament, din 
rândul profesorilor titulari, avocaților și personalităților notorii în domeniul jurisprudenței. 

(4) Președintele și vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii se aleg prin vot secret, 
din rândul membrilor Consiliului, cu votul majorității acestora. 
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(5) Funcția de Președinte al Consiliului Superior al Magistraturii este incompatibilă cu orice 
altă funcție publică sau privată retribuită, cu excepția activității didactice și științifice.” 

37. Articolul 131: 
după alineatul (3) se introduce un nou alineat (4), care va avea următorul cuprins: 
„(4) Orice proiect de lege sau propunere legislativă care atrage majorarea sau diminuarea venitu-

rilor sau a cheltuielilor bugetare nu pot fi adoptate decît după acceptarea acestora de către Guvern”; 
alineatele (4) și (5) devin, respectiv, alineatele (5) și (6). 
38. Articolul 135 alineatul (1): 
la litera a): cuvintele „, regulamentelor” și „precum și a tratatelor internaționale la care Repu-

blica Moldova este parte” se exclud; 
cuvântul „dispozițiilor” se substituie cu cuvântul „ordonanțelor”; 
la litera f) cuvintele „dizolvarea Parlamentului” se exclud. 
39. Articolul 141: 
la alineatul (1): după sintagma „Revizuirea Constituției„ se adaugă cuvintele „pe cale parlamen-

tară sau prin referendum,”; 
la litera a) sintagma „raioane și municipii” se substituie cu cuvintele „unitățile administrativ- 

teritoriale de nivelul doi”, iar cifra „5000” se substituie cu cifra „20000”; 
litera d) se exclude. 
După alineatul (2), articolul se completează cu alineatele (3) și (4), care vor avea următorul cuprins: 
„(3) În cazul în care cetățenii, în condițiile alineatului (1) litera a), sau Președintele Republicii 

Moldova inițiază revizuirea Constituției, prin referendum, Parlamentul, fără a se pronunța și a 
modifica proiectul de lege constituțională, declară, în termen de o lună de la data prezentării, 
referendumul constituțional care se desfășoară în modul stabilit de legislația în vigoare. 

(4) În condițiile alineatului (3), Parlamentul este în drept să supună, concomitent, aprobării 
prin referendum un proiect de lege constituțională de alternativă.” 

40. Articolul 142 alineatul (1) se expune într-o nouă redacție, care va avea următorul cuprins: 
„(1) Dispozițiile privind caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum și dispo-

zițiile prevăzute la articolele 1-6 și cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului pot fi 
revizuite numai cu aprobarea lor prin referendum constituțional, cu votul majorității cetățenilor 
înscriși în listele electorale.” 

41. Articolul 143 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 143. Legea privind modificarea Constituției 
(1) Parlamentul adoptă legea cu privire la modificarea Constituției, cu votul a două treimi din 

numărul deputaților, în termen de cel mult 18 luni de la data prezentării inițiativei respective. 
(2) Legea privind modificarea Constituției intră în vigoare după 100 de zile de la data adoptării 

sale de către Parlament și publicării proiectului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, dacă 
în termenul menționat cetățenii, în condițiile articolului 141 alineatul (1) litera a), sau Președin-
tele Republicii Moldova nu inițiază un referendum constituțional. În cazul în care un asemenea 
demers este făcut, Parlamentul, după avizul Curții Constituționale, declară referendumul consti-
tuțional în termenele stabilite de lege. 

(3) În cazul în care referendumul constituțional, desfășurat în condițiile articolului 142 alinea-
tul (1), se soldează cu un rezultat negativ sau este declarat nevalabil, legea supusă aprobării prin 
referendum se consideră nulă. 

(4) În cazul în care referendumul constituțional, desfășurat în condițiile alineatului (2), se 
soldează cu un rezultat negativ, legea se consideră nulă, iar în cazul în care acesta este declarat 
nevalabil, legea supusă aprobării prin referendum își menține puterea juridică.” 

42. În textul Constituției, sintagma „raioane, orașe și sate” se substituie prin sintagma „unități 
teritoriale autonome cu statut special, județe, orașe (municipii) și sate (comune)”, iar derivatele 
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cuvintelor „raion”, „oraș” și „sat” se substituie prin derivatele cuvintelor „județ”, „oraș (muni-
cipiu)” și „sat (comună)”. 

Autorul sesizării consideră că, în scopul consolidării puterii Președintelui țării, este imperios 
necesară modificarea Constituției, transformând sistemul de guvernare mixt sau semiprezidențial 
în sistemul prezidențial de guvernare. În opinia sa, prin modificările propuse se urmărește deli-
mitarea și echilibrarea drepturilor și atribuțiilor ramurilor puterii în stat, concretizarea rolului și 
responsabilității autorităților publice supreme, consolidarea Guvernului, atribuindu-i-se acestuia 
prerogativa delegării legislative și angajării răspunderii în fața Parlamentului. 

Verificând condițiile în care s-a exercitat inițiativa de revizuire a Constituției, Curtea reține 
următoarele. 

În conformitate cu prevederile art.141 alin.(1) lit.c) din Constituție, Președintele Republicii 
Moldova este abilitat cu dreptul de a iniția revizuirea Legii Supreme și, în acest sens, sesizarea 
întrunește condiția impusă de norma constituțională. 

Propunerile Președintelui statului se încadrează în limitele revizuirii Constituției, prevăzute de 
art.142 din Constituție. Proiectul legii constituționale corespunde exigențelor privind caracterul 
suveran, independent și unitar al Republicii Moldova, precum și celor referitoare la neutralitatea 
permanentă a statului, care pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin referendum, cu votul 
majorității cetățenilor înscriși în listele electorale și cu condiția că modificările propuse în proiect 
nu vor conduce la suprimarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a garan-
țiilor acestora. 

Pentru considerentele expuse și având în vedere că, potrivit art.141 alin.(2) din Constituție, 
proiectele de legi constituționale se prezintă Parlamentului numai împreună cu avizul Curții 
Constituționale, și conducându-se de art.61 alin.(1) și art.63 lit.a) din Codul jurisdicției constitu-
ționale, Curtea Constituțională, cu votul a 4 judecători, adoptă următorul 

AVIZ : 
1. Revizuirea Constituției este inițiată de Președintele Republicii Moldova în conformitate cu 

prevederile art.141 alin.(1) lit.c) din Constituția Republicii Moldova. 
2. Clauzele proiectului legii pentru modificarea Constituției nu depășesc limitele revizuirii 

Constituției Republicii Moldova. 
3. Proiectul legii pentru modificarea Constituției Republicii Moldova prin referendum, propus 

de Președintele Republicii Moldova, poate fi prezentat Parlamentului. 
4. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data 

pronunțării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Pavel BARBALAT 
Chișinău, 11 iulie 2000.  
Nr.1.  

OPINIE SEPARATĂ 

Examinând sesizarea Președintelui Republicii Moldova, în care se solicită avizarea proiec-
tului de lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova, Curtea Constituțională avea 
obligațiunea să constate, dacă acesta corespunde atât titlului VI din Constituție, cît și Hotărîrii 
Curții Constituționale nr.57 din 3 noiembrie 1999 „Privind interpretarea art.75, art.141 alin.(2) și 
art.143 din Constituție”1. 
1 M.O., 1999, nr.124-125, art. 68.
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De asemenea, pentru examinarea obiectului sesizării, Curtea Constituțională era obligată să 
opereze cu următoarele prevederi ale Constituției: 

- art.1 alin.(1) și (3), care stipulează că Republica Moldova este un stat suveran și independent, 
unitar și indivizibil, stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertă-
țile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori 
supreme și sînt garantate; 

- art.5 alin.(1), care stabilește că democrația în Republica Moldova se exercită în condițiile 
pluralismului politic, care este incompatibil cu dictatura și cu totalitarismul; 

- art.7, conform căruia Constituția Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege și 
nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituției nu au putere juridică; 

- art.60 alin.(1), care stabilește că Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului 
Republicii Moldova și unica autoritate legislativă a statului; 

- art.72 alin.(1) și (2), care statuează că Parlamentul adoptă legi constituționale, care sînt cele 
de revizuire a Constituției; 

- art.77 alin.(2), care stabilește că Președintele Republicii Moldova este garantul suveranității, 
independenței naționale, al unității și integrității teritoriale a țării; 

- art.142 alin.(1) și (2), care stipulează că dispozițiile constituționale privind caracterul suveran, 
independent și unitar al statului, precum și cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului 
pot fi revizuite numai prin referendum și că nici o revizuire a Constituției nu poate fi făcută, dacă 
are ca rezultat suprimarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor 
acestora. 

Analiza comparată a obiectului sesizării, pe de o parte, și a prevederilor Constituției și Legii 
cu privire la Curtea Constituțională, pe de altă parte, mă determină să nu fiu de acord cu Avizul 
Curții Constituționale din 11 iulie 2000, prin care s-a dat aviz pozitiv inițiativei Președintelui 
Republicii Moldova de revizuire a Constituției prin referendum național. 

Art.141 alin.(2) din Constituție și Hotărârea Curții Constituționale nr.57 din 3 noiembrie 1999 
demonstrează că legiuitorul constituant a prevăzut atât subiecții, care pot iniția revizuirea Consti-
tuției, cât și unicul organ reprezentativ – Parlamentul Republicii Moldova, care poate realiza 
această revizuire. 

În opinia mea, propunerea Președintelui Republicii Moldova de a revizui Constituția eludând 
stipulările art.141-143 din Constituție nu este altceva decât o tentativă de lovitură de stat. Or, 
conform art.2 alin.(2) din Constituție, nici o persoană particulară, nici o parte de popor, nici un 
grup social, nici un partid politic sau o altă formațiune obștească nu poate exercita puterea de stat 
în nume propriu. Uzurparea puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului. 

Mai mult ca atât, la 15 ianuarie 1997 Președintele în exercițiu, potrivit art.79 alin.(2) din Consti-
tuție, a depus în fața Parlamentului și a Curții Constituționale jurământul prin care s-a obligat să 
respecte Constituția și legile țării, să apere democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale 
omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. 

Principiile constituționale enunțate nu fac parte din arsenalul retorismului propagandistic. 
Aceste dimensiuni și valori politice și juridice sânt detaliate și adunate într-un sistem de garanții 
constituționale care asigură bazele statalității, iar nerespectarea lor inevitabil atrage, conform 
art.89 din Constituție, responsabilitatea Președintelui țării în fața națiunii. 

Pentru motivele arătate, consider că problema abordată în sesizare de Președintele Republicii 
Moldova nu poate face obiectul discuției Curții Constituționale, deoarece Constituția în vigoare 
nu admite revizuirea sa prin referendum. Poporul Republicii Moldova, în limitele art.2 alin.(1)  
din Constituție, poate să-și exercite în mod direct suveranitatea națională, adoptând o nouă 
Constituție, care să nu aibă nimic comun cu textul Constituției în vigoare. 
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AVIZUL CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA 
asupra proiectului de lege constituțională pentru

modificarea Constituției Republicii Moldova nr. 2 din 11.07.2000

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.84-87/31 din 21.07.2000 

În numele Republicii Moldova, 
Curtea Constituțională în componența: 
Pavel BARBALAT – președinte 
Nicolae CHISEEV – judecător 
Mihai COTOROBAI – judecător 
Constantin LOZOVANU – judecător-raportor 
Gheorghe SUSARENCO – judecător 
Ion VASILATI – judecător-raportor 
cu participarea grefierului Aliona Balaban, în lipsa nemotivată a reprezentantului Guvernu-

lui, călăuzindu-se de art.135 alin.(1) lit.c) din Constituție, art.4 alin.(1) lit.c) din Legea cu pri-
vire la Curtea Constituțională și art.16 alin.(1) din Codul jurisdicției constituționale, a examinat 
în ședință plenară deschisă adresarea Guvernului Republicii Moldova, în care se solicită avizul  
Curții Constituționale asupra proiectului de lege pentru modificarea Constituției Republicii  
Moldova, pe care Guvernul intenționează să-l prezinte Parlamentului spre examinare. 

Prin decizia Curții Constituționale din 20 iunie 2000 sesizarea a fost acceptată spre examinare 
în fond și înscrisă în ordinea de zi. 

Având competența de a se pronunța asupra inițiativelor de revizuire a Constituției și în temeiul 
art.141 alin.(2) din Legea Supremă, examinând materialele prezentate, audiind informația jude-
cătorilor-raportori, Curtea Constituțională 

A CONSTATAT: 
1. În temeiul art.141 alin.(1) lit.d) din Constituție, la 15 iunie 2000 Guvernul Republicii 

Moldova a depus la Curtea Constituțională proiectul legii constituționale prin care se propune 
modificarea și completarea Constituției după cum urmează: 

„Art.I. Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (Monitorul Oficial, 1994, 
nr.1, partea I; 1996, nr.54-55, art.517), se modifică după cum urmează: 

1. Alineatul (3) al articolului 24 va avea următorul cuprins: 
„(3) Pedeapsa capitală este abolită. Nimeni nu poate fi condamnat la o astfel de pedeapsă și 

nici executat, decât numai pentru infracțiuni comise pe timp de război sau de pericol iminent de 
război, în condițiile legii”. 

2. Alineatele (3) și (4) ale articolului 25 se vor expune în următoarea redacție: 
„(3) Reținerea persoanei nu poate depăși 72 ore. 
(4) Arestarea persoanei se face în temeiul unui mandat, emis de judecător pe o durată de cel 

mult 30 zile. Asupra legalității mandatului se poate depune recurs, în condițiile legii, în instanța 
judecătorească ierarhic superioară. Durata arestării poate fi prelungită numai de către judecător 
sau instanța de judecată în condițiile legii, pe un termen de cel mult 12 luni”. 
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3. Articolul 30 se va completa cu alineatul (2) având următorul conținut: 
„(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege în cazurile când această derogare 

constituie o măsură necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea econo-
mică a țării, menținerea ordinii publice și prevenirea unor infracțiuni, precum și pentru apărarea 
drepturilor și libertăților altor persoane”. 

4. Articolele 54 și 55 vor avea următorul cuprins: 
„Articolul 54. Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți 
(1) În Republica Moldova nu vor fi adoptate legi care ar suprima sau ar deprecia drepturile și 

libertățile fundamentale ale omului și cetățeanului. 
(2) Exercițiul drepturilor și libertăților nu poate fi supus altor restrângeri, decât celor prevăzute 

de lege, compatibile cu normele internaționale unanim acceptate și necesare în interesele securi-
tății naționale, integrității teritoriale a statului și ale siguranței publice, pentru prevenirea tulbură-
rilor în masă și infracțiunilor, redresarea bunăstării economice, protecția drepturilor, libertăților 
și demnității altor persoane, împiedicarea divulgării informațiilor clasificate și garantarea impar-
țialității și autorității instanțelor judecătorești. 

(3) Alineatul (2) al prezentului articol nu permite restrângerea drepturilor proclamate în arti-
colele 20-24 din Constituție. 

(4) Restrângerea trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o și nu poate atinge 
existența dreptului sau a libertății. 

Articolul 55. Exercitarea drepturilor și a libertăților 
Orice persoană își exercită drepturile și libertățile constituționale cu bună-credință, fără să 

încalce drepturile și libertățile altora”. 
 2. Guvernul argumentează oportunitatea operării modificărilor și completărilor menționate 

prin necesitatea executării Hotărârii Parlamentului nr.1447-XIII din 28 ianuarie 1998 „Privind 
aprobarea Programului de ajustare a legislației Republicii Moldova la prevederile Convenției 
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale”1. Proiectul de lege constituți-
onală propus aduce dispozițiile Constituției în concordanță cu Convenția pentru apărarea drep-
turilor omului și a libertăților fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, ratificată de 
Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr.1298-XIII din 24 iulie 1997 „Privind ratifi-
carea Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și a 
unor protocoale adiționale la această convenție”2. 

3. Analizând materialele prezentate, Curtea Constituțională relevă următoarele. 
Potrivit art.141 alin.(1) lit.d) din Constituție, Guvernul este abilitat cu dreptul de a iniția revizu-

irea Constituției, avansarea proiectului respectiv încadrându-se în norma constituțională precitată. 
În conformitate cu art.142 din Constituție, care prevede limitele revizuirii Constituției, subiecții 

cu dreptul de a iniția revizuirea Legii Supreme nu pot face propuneri pentru modificarea dispo-
zițiilor constituționale care au ca rezultat suprimarea drepturilor și libertăților fundamentale ale 
cetățenilor sau a garanțiilor acestora. 

Analiza conținutului proiectului de lege constituțională denotă că Guvernul propune modi-
ficarea unor articole din Constituție ce vizează dreptul la viață și la integritatea fizică și psihică, 
libertatea individuală și siguranța persoanei, secretul corespondenței, exercițiul și restrângerea 
exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți. 

Curtea Constituțională consideră că propunerile de modificare a Constituției cuprinse în 
proiectul de lege constituțională nu vor conduce la suprimarea drepturilor, libertăților funda-
mentale sau a garanțiilor cetățenilor. 
1 M.O., 1998, nr. 16-17, art. 112.
2 M.O., 1997, nr. 54-55, art. 502.
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Art.8 din Constituție consfințește angajamentul Republicii Moldova de a respecta Carta Orga-
nizației Națiunilor Unite și tratatele la care este parte. Intrarea în vigoare a unui tratat internați-
onal conținând dispoziții contrare Constituției trebuie să fie precedată de o revizuire a acesteia. 

Conducându-se de normele Declarației Universale a Drepturilor Omului de la 10 decem-
brie 1948, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.217-XII din 28 
iulie 1990 „Cu privire la aderarea R.S.S. Moldova la Declarația Universală a Drepturilor Omului 
și ratificarea pactelor internaționale ale drepturilor omului”1, și de normele Convenției pentru 
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Curtea Constituțională consideră că 
modificarea art.24 alin.(3), art.25 alin.(3) și (4), art.30, art.54 și 55 din Constituție, în redacția 
propusă de Guvern, este justificată și conformă cu prevederile art.142 din Constituția Republicii 
Moldova. 

Pentru considerentele expuse și având în vedere că, potrivit art.141 alin.(2) din Constituție, 
proiectele de legi constituționale se prezintă Parlamentului numai împreună cu avizul Curții 
Constituționale, conducându-se de art.26 alin.(1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 
art.61 alin.(1) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională, prin vot unanim, 
pronunță următorul 

AVIZ : 
1. Revizuirea Constituției este inițiată de Guvern în conformitate cu prevederile art.141 alin.

(1) lit.d) din Constituția Republicii Moldova. 
2. Proiectul de lege constituțională pentru modificarea Constituției Republicii Moldova nu 

contravine dispozițiilor art.142 alin.(1) și (2) din Constituție și poate fi prezentat Parlamentului. 
3. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data 

pronunțării și se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Pavel BARBALAT 
Chișinău, 11 iulie 2000.  
Nr.2.   

1 Veștile, 1990, nr. 8, art. 223.
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AVIZUL CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA 
asupra inițiativei de revizuire a Constituției Republicii Moldova  

nr. 3 din 11.07.2000

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.84-87/32 din 21.07.2000 

În numele Republicii Moldova, 
Curtea Constituțională în componența: 
Pavel BARBALAT – președinte 
Nicolae CHISEEV – judecător-raportor 
Mihai COTOROBAI – judecător-raportor 
Constantin LOZOVANU – judecător 
Gheorghe SUSARENCO – judecător-raportor 
Ion VASILATI – judecător 
cu participarea grefierului Aliona Balaban, în prezența deputaților în Parlament Vasile Nedel-

ciuc și Ion Morei, autori ai sesizării, conducându-se după art.135 alin.(1) lit.c), art.141 alin.(2) din 
Constituție, art.4 alin.(1) lit.c) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și art.4 alin.(1) lit.c) 
din Codul jurisdicției constituționale, a examinat în ședință plenară publică inițiativa de revizuire 
a Constituției Republicii Moldova, formulată de 39 de deputați în Parlament. 

Prin decizia Curții Constituționale din 22 iunie 2000 sesizarea a fost acceptată spre examinare 
în fond și înscrisă în ordinea de zi. 

Având competența de a se pronunța asupra inițiativelor de revizuire a Constituției, audiind 
informațiile prezentate de judecătorii-raportori, argumentele reprezentanților grupului de depu-
tați în Parlament și examinând materialele dosarului, Curtea Constituțională 

A CONSTATAT : 
La 16 iunie 2000 deputații în Parlamentul Republicii Moldova Vasile Nedelciuc, Vitalia Pavli-

cenco, Valeriu Ghilețchi, Gheorghe Duca, Vasile Untu, Vasile Cotună, Ion Neagu, Eugeniu Gîrlă, 
Ion Ungureanu, Valeriu Matei, Nicolae Dabija, Vasile Șoimaru, Ion Răzlog, Ecaterina Mardaro-
vici, Alexandru Lazăr, Valeriu Muravschi, Dumitru Osipov, Vladimir Reus, Tudor Lefter, Pavel 
Prodan, Andrei Strîmbeanu, Mihai Cimpoi, Sergiu Mocanu, Ala Mîndîcanu, Alecu Reniță, Mihai 
Ciorici, Grigore Sîrbu, Valeriu Guma, Eugen Știrbu, Anatol Ciobanu, Valeriu Pleșca, Mihai 
Ceban, Dumitru Pulber, Mihai Cucoș, Alexei Siloci, Ion Morei, Grigore Eremei, Vasile Spinei, 
Mihail Comerzan au depus la Curtea Constituțională proiectul legii constituționale de modifi-
care a unor prevederi privind structura Curții Constituționale, modul de alegere a judecătorilor și 
durata mandatului lor, după cum urmează: 

Articolul 136 din Constituția Republicii Moldova se modifică și va avea următorul conținut: 
„Articolul 136. Structura 
(1) Curtea Constituțională se compune din nouă judecători, numiți pentru un mandat de nouă ani. 
(2) Trei judecători sînt numiți de Parlament, trei de Președintele Republicii Moldova, la propu-

nerea Guvernului, și trei de adunarea generală a judecătorilor instanțelor judecătorești. 
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(3) Judecătorii Curții Constituționale aleg, prin vot secret, președintele acesteia”. 
Examinând inițiativa de revizuire a Constituției, Curtea Constituțională relevă următoarele: 
Potrivit art.141 alin.(1) lit.b) din Constituție, revizuirea Constituției poate fi inițiată de un 

număr de cel puțin o treime de deputați în Parlament; 
Având în vedere că Parlamentul, conform art.60 alin.(2) din Constituție, este format din 101 

deputați, iar inițiativa de revizuire a Constituției a fost avansată de 39 de deputați în Parlament, 
Curtea Constituțională constată că sesizarea întrunește condiția impusă de norma constituțională 
menționată. 

Inițiativa grupului de deputați în Parlament nu depășește limitele revizuirii Constituției, 
prevăzute de art.142 din Legea Supremă. Proiectul legii constituționale corespunde dispozițiilor 
privind caracterul suveran, independent și unitar al statului. 

Modificările și completările propuse de grupul de deputați nu vor conduce la suprimarea drep-
turilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor sau garanțiilor acestora prevăzute de Consti-
tuție. 

Având în vedere dispozițiile art.136 alin.(2) din Legea nr.1115 din 5.07.2000 „Cu privire la 
modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova”, care urmează să fie promulgată de 
Președintele Republicii Moldova și publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, potrivit 
cărora 2 judecători, spre deosebire de redacția veche a Constituției, vor fi numiți nu de Preșe-
dintele Republicii Moldova, ci de Guvern, Curtea Constituțională constată că Legea în cauză a 
înglobat propunerea grupului de deputați cuprinsă în proiectul de lege constituțională prezentat 
spre avizare și consideră că proiectul poate fi avizat pozitiv. 

Pentru considerentele expuse, conducându-se după art.135 alin.(1) lit.c), art.141 alin.(2) din 
Constituție, art.26 alin.(1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, art.61 alin.(1) și art.63 
lit.a) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională, cu votul unanim al judecăto-
rilor, pronunță următorul 

AVIZ : 
1. Revizuirea Constituției este inițiată de un grup de deputați în Parlament în condițiile impuse 

de dispozițiile art.141 alin.(1) lit.b) din Constituția Republicii Moldova. 
2. Dispozițiile proiectului de lege constituțională nu depășesc limitele revizuirii Constituției. 
3. Proiectul legii privind revizuirea Constituției Republicii Moldova în redacția propusă de 

grupul de deputați în Parlament poate fi prezentat spre examinare Parlamentului. 
4. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data 

pronunțării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Pavel BARBALAT 
Chișinău, 11 iulie 2000.  
Nr.3. 
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DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI RM
privind modificarea Constituției de către Parlament din 27.07.2000

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.88-90/662 din 28.07.2000 

La 20 iulie 2000, am adresat Parlamentului Mesajul în problema reformei constituționale prin 
care am încercat să conving Parlamentul că: 

- Legea pentru modificarea Constituției, adoptată la 5 iulie, contravine opiniei poporului, 
exprimată în cadrul referendumului consultativ din 23 mai 1999, sfidează spiritul și normele 
Constituției – art. 2, 38, 39, 75 și 88 lit. f); încalcă principiul constituțional fundamental de orga-
nizare a puterii de stat – principiul separației puterilor; instituie un monopol necondiționat al 
puterii legislative, creând, astfel, condiții pentru instaurarea unui sistem politic nefuncțional și 
instabil, aflat în afara controlului societății; 

- în condițiile acestei legi, șeful statului devine o autoritate lipsită de atribuțiile necesare pentru 
a asigura echilibrul constituțional al puterilor, fără capacitate de a acționa, o autoritate tutelată, la 
fel ca și Guvernul, de alianțele parlamentare majoritare, care la noi sânt extrem de instabile; 

- sistemul politic parlamentar, instituit la 5 iulie, nu este adecvat situației din Republica 
Moldova și va lovi ca un bumerang în fiecare din noi, în interesul comun de a avea o putere de 
stat viabilă și eficientă, care să se bucure de sprijinul și încrederea cetățenilor. 

Totodată, pentru a depăși civilizat și democratic situația de criză politică acută și pentru a ne 
asuma responsabilitatea deplină în fața poporului, am propus Parlamentului să suspende reexa-
minarea și revotarea Legii din 5 iulie și să adopte o hotărâre privind desfășurarea, la 5 noiem-
brie 2000, a referendumului republican constituțional asupra ambelor proiecte de modificare a 
Constituției – a celui prezentat de către șeful statului și a celui adoptat de către Parlament, acor-
dându-i poporului dreptul de a se pronunța asupra acestor proiecte și de a decide definitiv cum 
trebuie să fie guvernată țara. După cum se știe, la 21 iulie, Parlamentul a revotat Legea din 5 iulie 
și a respins propunerea Președintelui republicii. 

Potrivit Constituției și hotărârilor Curții Constituționale, Președintele republicii este obligat să 
promulge legea menționată în termen de două săptămâni. 

În ultimele zile am primit sute de scrisori și adresări, semnate de mii de cetățeni, care cer Preșe-
dintelui republicii să nu promulge legea adoptată de Parlament. Motivul invocat de semnatari 
este că poporul trebuie să se pronunțe asupra sistemului de guvernare în cadrul referendumului. 

În calitate de Președinte al republicii, sânt pus în situația de a comite o dublă încălcare a preve-
derilor Constituției. 

Prima. Nepromulgarea Legii din 5 iulie ar conduce la încălcarea prevederilor art. 93 alin. (2). 
A doua. Promulgarea acestei legi echivalează cu ignorarea opiniei poporului și încălcarea pre-

vederilor articolelor 2, 38, 39 și 75 din Constituție, care acordă poporului dreptul prioritar de a 
decide asupra unei asemenea probleme de interes național cum este modificarea sistemului con-
stituțional de guvernare. 

Consider, însă, că șeful statului nu are dreptul să creeze un precedent de ignorare a normelor 
Legii Supreme a țării. 
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Această contradicție poate fi eliminată pe cale civilizată, democratică, constituțională, respon-
sabilă și cu participarea nemijlocită a poporului. 

Pornind de la situația creată și cântărind toate argumentele pro și contra, mă văd obligat: 
- să respect cerințele Constituției și să promulg Legea nr.1115-XIV din 5 iulie 2000; 
- să constat că de la data intrării în vigoare a legii menționate toată responsabilitatea pentru 

starea de lucruri în țară revine Parlamentului; 
- să cer Parlamentului, și pe această cale, să se conformeze prevederilor Constituției și Hotă-

rârii Curții Constituționale din 11 aprilie 2000, să respecte dreptul constituțional al poporului 
de a se pronunța definitiv, prin referendum, asupra modificării Constituției și să adopte hotă-
rârea privind desfășurarea, la 5 noiembrie 2000, a referendumului constituțional asupra ambelor 
proiecte de lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova – a celui prezentat de către 
șeful statului în Parlament la 13 iulie 2000 și a celui adoptat de Parlament la 5 iulie 2000. 

În acest mod am putea depăși divergențele vizavi de modificarea Constituției, care există nu 
atît între Președintele republicii și Parlament, cît între o mare parte a societății și Parlament. 

Petru LUCINSCHI 
Chișinău, 27 iulie 2000. 
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DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA
asupra inițiativei de revizuire a Constituției Republicii Moldova  

din 10.10.2000

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.133-136/38 din 26.10.2000 

Curtea Constituțională în componența: 
Pavel BARBALAT – președinte 
Nicolaie CHISEEV – judecător 
Mihai COTOROBAI – judecător 
Constantin LOZOVANU – judecător 
Gheorghe SUSARENCO – judecător-raportor 
Ion VASILATI – judecător 
cu participarea grefierului Aliona Balaban, călăuzindu-se de art.135 alin.(1) lit.a) din Consti-

tuție, art. 24 și 25 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, art.38 și 39 din Codul jurisdic-
ției constituționale, a examinat în ședință plenară inițiativa de revizuire a Constituției Republicii 
Moldova formulată de 39 de deputați în Parlament. 

Având competența de a se pronunța asupra inițiativelor de revizuire a Constituției, examinând 
materialele dosarului și audiind informația prezentată de judecătorul-raportor, Curtea Constitu-
țională 

A CONSTATAT: 
1. La 3 august 2000 deputații în Parlamentul Republicii Moldova Vasile Nedelciuc, Alexandru 

Moșanu, Vitalia Pavlicenco, Valeriu Matei, Vasile Șoimaru, Alecu Reniță, Nicolae Dabija, Ion 
Ungureanu, Ecaterina Mardarovici, Eugen Știrbu, Mihai Ceban, Valeriu Muravschi, Ion Morei, 
Gheorghe Marin, Gheorghe Duca, Vladimir Ciobanu, Sergiu Mocanu, Mircea Snegur, Ala 
Mîndîcanu, Vlad Cubreacov, Ion Neagu, Iurie Roșca, Ștefan Secăreanu, Mihail Comerzan, Alexei 
Tulbure, Vladimir Solonari, Anatol Dubrovschi, Dumitru Osipov, Pavel Prodan, Dumitru Paladi, 
Mihai Cucoș, Grigore Sîrbu, Anatol Ciobanu, Eugeniu Rusu, Vasile Untu, Mihai Cimpoi, Vasile 
Cotună, Vladimir Reus, Tudor Lefter au depus la Curtea Constituțională o sesizare, prin care 
solicită un aviz suplimentar la proiectul de lege constituțională avizat de Curtea Constituțională 
la 11 iulie 2000. 

2. Autorii sesizării solicită ca textul art.136 alin.(2) din proiectul legii de modificare a Consti-
tuției, care avea următorul conținut: „(2) Trei judecători sînt numiți de Parlament, trei de către 
Președintele Republicii Moldova, la propunerea Guvernului, și trei de adunarea generală a jude-
cătorilor instanțelor judecătorești” să fie substituit cu următorul: 

(2) „Trei judecători sânt numiți de Parlament, trei de Guvernul Republicii Moldova și trei de 
adunarea generală a judecătorilor instanțelor judecătorești”. 

În sesizare se menționează că procedura de revizuire a Constituției a fost inițiată la 16 iunie 
2000. Curtea a examinat acest dosar în ședința plenară publică din 11 iulie 2000. La 5 iulie 2000 
însă Parlamentul a votat modificarea Constituției, lipsind Președintele Republicii Moldova de 
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dreptul de a numi judecători la Curtea Constituțională. La 27 iulie 2000 Legea privind modifi-
carea și completarea Constituției Republicii Moldova a fost promulgată de șeful statului. 

3. Prin Avizul nr.3 din 11 iulie 20001 Curtea Constituțională a dat aviz pozitiv inițiativei de 
revizuire a Constituției provenind de la un grup de deputați în Parlament, arătând următoarele: 
„Având în vedere dispozițiile art.136 alin.(2) din Legea nr.1115-XIV din 5 iulie 2000 „Cu privire 
la modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova”, care urmează să fie promulgată 
de Președintele Republicii Moldova și publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
potrivit cărora 2 judecători, spre deosebire de redacția veche a Constituției, vor fi numiți nu de 
Președintele Republicii Moldova, ci de Guvern, Curtea Constituțională constată că legea în cauză 
a înglobat propunerea grupului de deputați cuprinsă în proiectul de lege constituțională prezentat 
spre avizare și consideră că proiectul poate fi avizat pozitiv”. 

Astfel, Parlamentul, în baza Avizului Curții Constituționale nr.3 din 11 iulie 2000, este în drept 
să examineze proiectul legii cu privire la modificarea art.136 alin.(2) din Constituție în redacția 
formulată de autorii sesizării fără avizul suplimentar al Curții Constituționale. 

Potrivit art.42 alin.(1) și art.60 lit.e) din Codul jurisdicției constituționale, în cazul în care 
există o hotărâre a Curții Constituționale în problema abordată, sesizarea repetată nu se admite 
spre examinare. 

Pentru motivul arătat, conducându-se după articolele sus-menționate din Codul jurisdicției 
constituționale, Curtea Constituțională 

DECIDE: 
1. Respinge sesizarea grupului de 39 de deputați în Parlament asupra inițiativei de revizuire 

a art.136 alin.(2) din Constituție, întrucît Curtea Constituțională s-a pronunțat în problema în 
cauză prin Avizul nr.3 din 11 iulie 2000. 

2. Prezenta Decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la 
data pronunțării și se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Pavel BARBALAT 
Chișinău, 10 octombrie 2000. 

1 M. O., 2000, nr. 84-87, art. 32.



160

CONSTITUȚIA  REPUBLICII  MOLDOVA    

HOTĂRÂREA CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA
privind interpretarea dispozițiilor art.80 alin.(1) și (2), art.90 și art.91  

din Constituție nr. 43 din 14.12.2000

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.163-165/47 din 29.12.2000 

În numele Republicii Moldova, 
Curtea Constituțională în componența: 
Gheorghe SUSARENCO – președinte 
Nicolae CHISEEV – judecător 
Constantin LOZOVANU – judecător-raportor 
Ion VASILATI – judecător 
cu participarea grefierului Ludmila Zadorojnîi, deputatului în Parlament Vladimir Solonari, 

autorul sesizării, Mihai Petrachi, șeful cabinetului Președintelui Republicii Moldova, reprezen-
tantul Președintelui Republicii Moldova, autorul sesizării, Ion Creangă, reprezentantul perma-
nent al Parlamentului la Curtea Constituțională, călăuzindu-se de art.135 alin.(1) lit.b) din 
Constituție, art.4 alin.(1) lit.b) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și art.16 alin.(1) din 
Codul jurisdicției constituționale, a examinat în ședință plenară deschisă dosarul privind inter-
pretarea dispozițiilor art.80 alin.(1) și (2), art.90 și art.91 din Constituție. 

Temei pentru examinarea dosarului a servit sesizarea Președintelui Republicii Moldova 
privind interpretarea dispozițiilor art.80 alin.(1) și (2), art.90 și art.91 din Constituție și sesizarea 
deputatului în Parlament Vladimir Solonari privind interpretarea prevederilor art.90 și art.91 din 
Constituție, depuse în conformitate cu art.24 și 25 din Legea cu privire la Curtea Constituțională. 

Prin deciziile Curții Constituționale din 24 și 29 noiembrie 2000 sesizările au fost admise 
pentru examinare în fond. Întrucît sesizările se referă la aceleași dispoziții constituționale, pentru 
o mai bună administrare a justiției, prin decizia Curții Constituționale din 29 noiembrie 2000,  
a fost dispusă conexarea lor într-un singur dosar și înscrierea în ordinea de zi. 

În procesul examinării prealabile a sesizărilor au fost solicitate puncte de vedere Parlamen-
tului, Guvernului și Ministerului Justiției. 

Examinând materialele dosarului, audiind informația prezentată de judecătorul-raportor, 
argumentele autorilor sesizărilor și opiniile expuse de participanții la proces, Curtea Constitu-
țională 

A CONSTATAT: 
1. În sesizările depuse la Curtea Constituțională de Președintele Republicii Moldova Petru 

Lucinschi și deputatul în Parlament Vladimir Solonari se solicită interpretarea art.80 alin.(1) și 
(2), art.90 și art.91 din Constituție în sensul determinării subiectului care va asigura interimatul 
funcției de Președinte al Republicii Moldova în cazul în care va interveni vacanța funcției de 
Președinte al Republicii Moldova în legătură cu expirarea mandatului acestuia și vor surveni 
consecințele prevăzute în art.78 alin.(5) și 103 alin.(1) din Constituție. 

Astfel, Președintele Republicii Moldova solicită Curții să se pronunțe asupra următoarelor aspecte: 
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a) intervine sau nu vacanța funcției de Președinte al republicii în cazul în care mandatul aces-
tuia expiră în condițiile art.80 alin.(1) din Constituție, noul Președinte nu este ales, iar Parla-
mentul este dizolvat? 

b) în acest caz, funcția de Președinte al republicii va fi exercitată de Președintele în exercițiu 
în condițiile art.80 alin.(2) din Constituție sau va interveni interimatul funcției și se vor aplica 
prevederile art.91 din Legea Supremă? 

Deputatul în Parlament Vladimir Solonari solicită Curții interpretarea prevederilor art.90 și art.91 
în coroborare cu art.78 alin.(3), (4) și (5) și art.85 alin.(5) din Constituție sub următorul aspect: 

a) cine va asigura interimatul funcției de la momentul expirării mandatului Președintelui ce a 
dizolvat Parlamentul pînă la convocarea noii componențe a legislativului și alegerea noului Preșe-
dinte – Președintele Parlamentului dizolvat sau Primul-ministru? 

b) cine va asigura interimatul funcției în răstimpul de la demisia Primului-ministru pînă la 
alegerea noului șef al statului? 

2. Examinând problemele abordate în sesizări, Curtea menționează că determinarea sensului 
exact al dispozițiilor constituționale ține de competența exclusivă a autorității de jurisdicție 
constituțională și are scopul de a soluționa divergențele juridice și politice apărute în legătură cu 
perceperea și aplicarea normelor Legii Supreme. 

Procedând la elucidarea conținutului și sensului dispozițiilor constituționale, a căror interpre-
tare se solicită, Curtea Constituțională relevă următoarele. 

Potrivit art.77 din Constituție, Președintele Republicii Moldova este șeful statului și în această 
calitate reprezintă statul și este garantul suveranității, independenței naționale, al unității și inte-
grității teritoriale a țării. În sens strict juridic, Președintele reprezintă și acționează în numele 
statului, având pentru aceasta girul întregii societăți. Președintele își exercită funcția conform 
atribuțiilor stabilite de Constituție. 

Art.80 alin.(1) din Legea Supremă prevede că mandatul Președintelui Republicii Moldova 
durează 4 ani și se exercită de la data depunerii jurământului. Alineatul (2) al aceluiași articol 
stipulează că Președintele Republicii Moldova își exercită mandatul până la depunerea jurămân-
tului de către Președintele nou-ales. 

Potrivit art.90 alin.(1) și (3) din Constituție, vacanța funcției de Președinte al Republicii 
Moldova intervine în caz de expirare a mandatului, de demisie, de demitere, de imposibilitate 
definitivă a exercitării atribuțiilor sau de deces și că imposibilitatea exercitării atribuțiilor mai 
mult de 60 de zile de către Președintele Republicii Moldova este confirmată de Curtea Constitu-
țională în termen de 30 zile de la sesizare. 

Art.91 din Constituție prevede că, dacă funcția de Președinte al Republicii Moldova devine 
vacantă sau dacă Președintele este demis, ori dacă se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita 
atribuțiile, interimatul se asigură, în ordine, de Președintele Parlamentului sau de Primul-ministru. 

Conform art.135 alin.(1) lit.f) din Constituție, Curtea Constituțională constată circumstanțele 
care justifică … interimatul funcției de Președinte, precum și imposibilitatea Președintelui Repu-
blicii Moldova de a-și exercita atribuțiile mai mult de 60 de zile. 

În Hotărârea din 21 decembrie 1995 „Cu privire la interpretarea art.91 din Constituție”1 Curtea 
Constituțională a menționat deja că funcția de Președinte al Republicii Moldova devine vacantă 
în cazurile expirării mandatului, demisiei, destituirii, imposibilității definitive de a-și exercita 
atribuțiile sau al decesului. Exercitarea provizorie a atribuțiilor Președintelui Republicii Moldova 
se pune în sarcina Președintelui Parlamentului Republicii Moldova sau a Primului-ministru al 
Republicii Moldova în consecutivitatea indicată, în cazul în care funcția lui devine vacantă sau 
Președintele este destituit provizoriu din funcție, sau temporar nu-și poate exercita atribuțiile. 
Prevederile constituționale menționate în art.91, reține Curtea, au menirea să asigure continui-
1 M.O., 1996, nr. 4, art. 56.
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tatea exercitării de către Președintele Republicii Moldova a atribuțiilor de șef al statului și ele nu 
pot fi extinse. 

3. Curtea Constituțională relevă că pentru stabilirea sensului autentic și deplin al normelor 
constituționale ce fac obiectul sesizărilor se impune interpretarea sistematică, logico-gramaticală 
și extensivă a acestora. 

Astfel, conform prevederilor art.80 alin.(1) și (2) din Constituție, curgerea termenului manda-
tului Președintelui Republicii Moldova începe de la data depunerii jurământului și durează până 
la depunerea jurământului de Președintele nou-ales. În situațiile invocate în art.90 alin.(1) din 
Legea Supremă, care stabilesc cazurile de întrerupere a curgerii termenului mandatului preziden-
țial, intervine vacanța funcției. Aceste situații sânt: demisia, demiterea din funcție, imposibilitatea 
definitivă a exercitării atribuțiilor sau decesul. Imposibilitatea definitivă a exercitării atribuțiilor 
și decesul pot fi calificate drept circumstanțe „naturale sau obiective”. Demiterea din funcție sau 
demisia din inițiativa Președintelui pot fi calificate drept circumstanțe „voluntare sau subiective”, 
apărute ca urmare a inițiativei subiecților cu drept de a decide demiterea sau demisia. 

Reglementând în art.91 din Legea Supremă interimatul funcției de Președinte al Republicii 
Moldova, legiuitorul constituant a stabilit cazurile în care survine interimatul: vacanța funcției, 
demiterea din funcție în condițiile art.89 din Constituție sau imposibilitatea temporară de a-și 
exercita atribuțiile. 

Pentru stabilirea sensului exact al dispozițiilor constituționale, a căror interpretare se solicită 
în sesizările autorilor, se impune analiza sintagmei „Dacă funcția de Președinte al Republicii 
Moldova devine vacantă…” cuprinsă în art.91 din Constituție. 

Conform art.135 alin.(1) lit.b) din Constituție, legiuitorul constituant a lăsat la latitudinea 
autorității de jurisdicție constituțională stabilirea sensului autentic al dispozițiilor constituționale. 

Exercitându-și această competență, Curtea apreciază că sintagma „Dacă funcția Președin-
telui Republicii Moldova devine vacantă” din art.91 din Constituție vizează cazurile de vacanță 
a funcției Președintelui stipulate în art.90 alin.(1) din Legea Supremă, care survine ca rezultat al 
unor situații ce conduc la întreruperea definitivă a curgerii termenului mandatului, ceea ce de 
fapt înseamnă încetarea mandatului prezidențial. Sub incidența acestei sintagme intră cazurile de 
vacanță a funcției, stipulate în art.90 alin.(1), survenite în legătură cu demisia, demiterea, imposi-
bilitatea definitivă a exercitării atribuțiilor sau decesul Președintelui Republicii Moldova. 

Examinând dispozițiile art.90 alin.(1) în coroborare cu cele ale art.91 din Constituție, Curtea 
Constituțională relevă că instituirea interimatului funcției de Președinte al republicii urmărește 
asigurarea continuității exercitării funcției șefului statului, în cazul în care Președintele nu își 
mai poate exercita atribuțiile, astfel, această situație urmând a fi calificată drept vacanță a funcției 
cauzată de demisia, demiterea Președintelui, de imposibilitatea temporară sau definitivă de a-și 
exercita atribuțiile sau de deces. 

Dispozițiile art.90 alin.(1) și ale art.91 trebuie să fie interpretate și în corelare cu dispozițiile 
art.135 alin.(1) lit.f) din Constituție, care prevede că circumstanțele care justifică interimatul 
funcției de Președinte urmează a fi constatate de Curtea Constituțională. 

4. O situație aparte o reprezintă vacanța funcției de Președinte al Republicii Moldova survenită 
în legătură cu expirarea mandatului său. 

După cum s-a menționat deja, expirarea mandatului Președintelui republicii reprezintă prin 
sine o situație care duce la încetarea de jure a funcțiilor acestuia. 

Pentru a determina sensul exact al dispoziției constituționale despre vacanța funcției Preșe-
dintelui Republicii Moldova în caz de expirare a mandatului, Curtea relevă că dispoziția în cauză 
urmează a fi interpretată în corelare cu prevederile art.80 alin.(1) și (2) din Constituție, potrivit 
cărora mandatul Președintelui Republicii Moldova durează 4 ani și se exercită de la data depu-
nerii jurământului până la depunerea jurământului de către Președintele nou-ales. 
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Supunând normele constituționale din art.80 alin.(1) și (2) interpretării logico-gramaticale, 
Curtea relevă că aceste norme au semnificația prelungirii mandatului Președintelui republicii 
după expirarea termenului de 4 ani. Alineatul (1) al articolului 80 stabilește durata mandatului 
de 4 ani, dispozițiile alineatului (2) din același articol induc ideea că ele se referă la perioada ce 
excede termenul de 4 ani al mandatului. Este de menționat, totodată, că legiuitorul constituant 
n-a stabilit expres nici cazurile și nici perioada pentru care Președintele Republicii Moldova își va 
continua exercitarea mandatului pînă la depunerea jurământului de către Președintele nou-ales. 

Curtea Constituțională apreciază că prin dispozițiile art.80 alin.(1) și (2) din Constituție legiu-
itorul a avut în vedere că Președintele își exercită mandatul până la depunerea jurământului de 
către Președintele nou-ales în cazul vacanței funcției de Președinte al Republicii Moldova surve-
nite în legătură cu expirarea mandatului Președintelui în exercițiu și cu nealegerea unui nou 
Președinte. Un argument în plus în sprijinul celor menționate îl constituie și faptul că nici art.91 
din Constituție nu prevede expres instituirea interimatului pentru vacanța funcției de Președinte 
al Republicii Moldova în caz de expirare a mandatului său. 

Din analiza comparativă a dispozițiilor legale ce reglementează procedura de alegere a Preșe-
dintelui Republicii Moldova se poate vedea că art.90 alin.(4) din Constituție stabilește că în termen 
de 2 luni de la data la care a intervenit vacanța funcției de Președinte al Republicii Moldova se vor 
organiza, în conformitate cu legea, alegeri pentru un nou Președinte. 

În același timp, Legea nr.1234-XIV din 22 septembrie 2000 „Cu privire la procedura de alegere 
a Președintelui Republicii Moldova”1 stipulează în art.2 alin.(1) că alegerile pentru funcția de 
Președinte al Republicii Moldova se desfășoară cu cel mult 45 de zile înainte de ziua expirării 
mandatului Președintelui în exercițiu. Alineatul (2) din același articol stabilește că în cazul cînd 
a intervenit vacanța funcției de Președinte al Republicii Moldova în urma demisiei, demiterii, 
imposibilității definitive de exercitare a atribuțiilor sau decesului, alegerile pentru un nou Preșe-
dinte al Republicii Moldova se vor organiza în termen de 2 luni de la data cînd a intervenit vacanța 
funcției. 

Astfel, Curtea relevă că dispozițiile constituționale din art.90 alin.(4) și prevederile din art.2 
al Legii nr.1234-XIV delimitează condițiile și termenul alegerii Președintelui republicii în cazul 
expirării mandatului șefului statului în exercițiu de condițiile și termenul alegerii Președintelui 
în cazul vacanței funcției survenite în urma demisiei, demiterii, imposibilității definitive de exer-
citare a atribuțiilor sau decesului. Așadar, aceste clauze legale vin să confirme ipoteza că vacanța 
funcției nu survine neapărat la expirarea mandatului Președintelui în exercițiu și, prin urmare, 
prevederea constituțională despre asigurarea interimatului funcției de Președinte al Republicii 
Moldova nu este aplicabilă acestei situații. 

Curtea reține de asemenea că în perioada în care Parlamentul este dizolvat, iar Guvernul este 
demis, potrivit Hotărârii Curții Constituționale nr.16 din 20 aprilie 2000 „Cu privire la interpre-
tarea unor prevederi din art. 73, 82, 86, 94, 98, 100 și 101 din Constituția Republicii Moldova”2, 
Președintele Republicii Moldova își exercită numai atribuțiile strict determinate de art. 87 și 88 
din Constituție. 

În această ordine de idei este relevantă concordanța reglementărilor art.80 alin.(2) cu cele ale 
art.63 alin.(3) din Legea Supremă referitoare la mandatul Parlamentului, potrivit cărora mandatul 
Parlamentului se prelungește până la întrunirea legală a noii componențe și că în această perioadă 
nu poate fi modificată Constituția și nu pot fi adoptate, modificate sau abrogate legi organice. 
Spre deosebire de prevederile restrictive ale art.63 alin.(3), articolul 80 alin.(2) din Constituție 
nu conține restricții pentru exercitarea atribuțiilor șefului statului în perioada de după expirarea 
mandatului de 4 ani și până la depunerea jurământului de către Președintele nou-ales. 
1 M.O., 2000, nr.139-140, art. 996.
2 M.O., 2000, nr. 53, art. 19.
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5. În conformitate cu art.85 alin.(1) din Constituție, Președintele Republicii Moldova, după 
consultarea fracțiunilor parlamentare, poate să dizolve Parlamentul în cazul imposibilității 
formării Guvernului sau al blocării procedurii de adoptare a legilor timp de 3 luni, iar, potrivit 
art.78 alin.(5) (în redacția Legii nr.1115-XIV din 5 iulie 2000 „Cu privire la modificarea și comple-
tarea Constituției Republicii Moldova”1), dacă și după alegerile repetate Președintele Republicii 
Moldova nu va fi ales, Președintele în exercițiu dizolvă Parlamentul și stabilește data alegerilor în 
noul Parlament. 

Curtea Constituțională, prin Hotărârile nr.40 din 24 decembrie 1998 „Cu privire la interpretarea 
unor dispoziții din art.85 alin.(1) din Constituția Republicii Moldova”2 și nr.32 din 3 august 2000 
„Privind interpretarea dispozițiilor art.85 din Constituția Republicii Moldova”3, a menționat deja 
că împuternicirile Parlamentului și mandatul deputaților se suspendă la data publicării Decretului 
Președintelui Republicii Moldova privind dizolvarea Parlamentului, iar mandatul Parlamentului 
încetează, potrivit art.63 alin.(3) din Legea Supremă, la data convocării legale a noii componențe a 
Parlamentului. În aceleași hotărâri s-a menționat că în perioada ce cuprinde data publicării Decre-
tului Președintelui Republicii Moldova privind dizolvarea Parlamentului și data convocării legale 
a noii componențe a Parlamentului, legislativul, deci și deputații, își continuă activitatea, dar el nu 
poate modifica Constituția și nu poate adopta, modifica sau abroga legi organice. 

Având în vedere hotărârile precitate ale Curții Constituționale și prevederile art.85 alin.(4) 
din Constituție, potrivit cărora, Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale manda-
tului Președintelui Republicii Moldova, decât cu excepția cazului prevăzut la art.78 alin.(5), ce 
instituie atribuția Președintelui în exercițiu de a dizolva Parlamentul și a stabili data alegerilor în 
noul Parlament, în cazul în care acesta din urmă și după alegerile repetate nu va alege Președin-
tele Republicii Moldova, și raportându-le la dispozițiile art.80 alin.(1) și (2) din Legea Supremă, 
Curtea Constituțională relevă că șeful statului, în situațiile modelate și invocate de autorii sesiză-
rilor, fiind învestit cu atribuția exclusivă de a dizolva Parlamentul în ultimele 6 luni ale manda-
tului său, își va exercita mandatul până la depunerea jurământului de către Președintele Repu-
blicii Moldova ales de noua componență a Parlamentului. 

Curtea relevă de asemenea că în cazul în care Președintele Republicii Moldova dizolvă Parla-
mentul, potrivit art.78 alin.(5) din Constituție, și în cazul demisiei Primului-ministru, în condi-
țiile art.103 din Constituție, interimatul funcției Președintelui Republicii Moldova nu se asigură 
conform art.91 din Constituție. 

Totodată, Curtea menționează că interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova, 
survenit în legătură cu vacanța funcției, cauzată de demisie, de demitere a Președintelui, de impo-
sibilitatea temporară sau definitivă de a-și exercita atribuțiile sau de deces, se asigură în confor-
mitate cu art.91 din Constituție, în ordine, de Președintele Parlamentului sau de Primul-ministru. 

Pentru considerentele expuse, conducându-se după art.135 alin.(1) lit.b) și în temeiul art.140 
din Constituție, art.26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională și art.62 lit.b) și 70 alin.(2) 
din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională 

HOTĂRĂȘTE: 
1. În cazul apariției vacanței funcției de Președinte al Republicii Moldova în condițiile art.90 

alin.(1) din Constituție în legătură cu expirarea duratei mandatului prevăzute la art.80 alin.(1) 
din Constituție, Președintele Republicii Moldova își exercită mandatul, potrivit art.80 alin.(2) din 
Constituție, până la depunerea jurământului de către Președintele nou-ales. 

2. Interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova, survenit în caz de vacanță a func-

1 M.O., 2000, nr. 88-90, art. 661.
2 M.O., 1999, nr. 1-2, art.3.
3 M.O., 2000, nr. 102-105, art. 34.
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ției cauzată de demisie, de demitere a Președintelui, de imposibilitatea temporară sau definitivă 
de a-și exercita atribuțiile sau de deces, se asigură în conformitate cu art.91 din Constituție. 

3. Prezenta Hotărâre este definitivă, intră în vigoare la data adoptării, nu poate fi supusă nici 
unei căi de atac și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

PREȘEDINTE       Gheorghe SUSARENCO 
Chișinău, 14 decembrie 2000.  
Nr.43. 

OPINIE SEPARATĂ
Fiind în principiu de acord cu Hotărârea Curții Constituționale privind interpretarea dispozi-

țiilor art.80 alin.(1) și (2), art.90 și art.91 din Constituție, nu pot subscrie majorității fără a adăuga 
următoarele considerente. 

1. Fiind abilitată, potrivit art.135 alin.(1) lit.b) din Constituție, cu dreptul exclusiv de interpre-
tare a Constituției, în scopul determinării exacte a înțelesului normelor constituționale, precum 
și al aplicării lor corecte și unitare, Curtea Constituțională avea obligația să aplice toate metodele 
de interpretare legală: gramaticală, logică, istorică, teleologică și sistematică în ansamblu, și în nici 
un caz izolat. Rezultatul interpretării numai atunci poate fi exact și obiectiv, când este întemeiat 
pe îmbinarea acestor metode. 

2. Potrivit art.80 din Constituție, mandatul Președintelui Republicii Moldova durează 4 ani și 
se exercită de la data depunerii jurământului. Președintele în exercițiu își exercită mandatul pînă 
la depunerea jurământului de către Președintele nou-ales. 

Pentru rațiuni practice, Constituția stabilește că mandatul Președintelui poate fi prelungit, 
prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă. Este clar că atât starea de război, cât și de 
catastrofă nu sânt propice organizării alegerilor prezidențiale. Se înțelege că după încetarea stării 
de război și a efectelor catastrofei se vor organiza noi alegeri prezidențiale. 

3. Curtea Constituțională, prin Hotărârea din 21 decembrie 1995 cu privire la interpretarea 
art.91 din Constituția Republicii Moldova1, a stabilit că funcția Președintelui Republicii Moldova 
devine vacantă în cazurile expirării mandatului, demisiei, destituirii, imposibilității de a-si exer-
cita atribuțiile sau al decesului. 

Prin pct.2 din prezenta Hotărâre a fost omis intenționat unul din cazurile de survenire a 
vacanței funcției de Președinte al Republicii Moldova – expirarea mandatului acestuia –, caz 
prevăzut direct și explicit în art.90 alin.(1) din Constituție. 

Prin această manipulare Curtea Constituțională și-a arogat funcții improprii și nepermise 
într-un stat democratic și de drept – completarea Constituției. Prin această Hotărâre Curtea 
Constituțională a prelungit de fapt mandatul Președintelui Republicii Moldova, intervenind astfel 
în sfera de activitate a Parlamentului. 

4. În opinia mea, mandatul Președintelui Republicii Moldova expiră la 4 ani de la data depu-
nerii jurământului și, în cazul în care un nou Președinte nu este ales, intervine vacanța funcției 
șefului statului. 

În perioada de la expirarea mandatului șefului statului și până la depunerea jurământului de 
către Președintele nou-ales, Președintele în exercițiu este abilitat, întru asigurarea continuității 
exercitării atribuțiilor de șef al statului, numai cu îndeplinirea funcțiilor acestuia. 

În sens larg, în perioada în cauză Republica Moldova nu are un Președinte, dar există o persoană 
(fostul Președinte), care îndeplinește funcțiile constituționale ale șefului statului pînă la alegerea 
și depunerea jurământului de către Președintele nou-ales al țării. 

 
JUDECĂTOR AL CURȚII CONSTITUȚIONALE    Gheorghe SUSARENCO

1 M.O, 1996, nr. 4, art. 55.
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HOTĂRÎREA CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA
privind interpretarea art.78 alin.(3) și alin.(5) din Constituție  

nr. 45 din 18.12.2000

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.163-165/48 din 29.12.2000 

În numele Republicii Moldova, 
Curtea Constituțională în componența: 
Gheorghe SUSARENCO – președinte 
Nicolae CHISEEV – judecător 
Mihai COTOROBAI – judecător 
Constantin LOZOVANU – judecător 
Ion VASILATI – judecător-raportor 
cu participarea grefierului Corina Popa, deputatului în Parlament Valeriu Matei, autorul sesi-

zării, reprezentanților permanenți ai Parlamentului la Curtea Constituțională Ion Creangă și Ion 
Mîțu, reprezentantului Președintelui Republicii Moldova Mihai Petrachi, conducându-se după 
art.135 alin.(1) lit.b) din Constituție, art.4 alin.(1) lit.b) din Legea cu privire la Curtea Constituți-
onală, a examinat în ședință plenară deschisă dosarul privind interpretarea art.78 alin.(3) și alin.
(5) din Constituție. 

Temei pentru examinarea dosarului a servit sesizarea deputatului în Parlament Valeriu Matei, 
prezentată în conformitate cu art.24 și 25 din Legea cu privire la Curtea Constituțională și art.38 
și 39 din Codul jurisdicției constituționale. 

Prin decizia Curții Constituționale din 14 decembrie 2000 sesizarea a fost acceptată spre exami-
nare în fond și înscrisă în ordinea de zi. 

Examinând obiectul sesizării, audiind informația judecătorului-raportor și argumentele parti-
cipanților la ședință, Curtea Constituțională 

A CONSTATAT: 
În sesizarea depusă la 13 decembrie 2000 deputatul în Parlament Valeriu Matei a solicitat 

interpretarea dispozițiilor art.78 alin.(3) din Constituție, potrivit cărora în funcția de Președinte 
al Republicii Moldova este ales candidatul care a obținut votul a trei cincimi din numărul depu-
taților aleși, și alin.(5), potrivit cărora, dacă după alegerile repetate Parlamentul nu va alege șeful 
statului, Președintele în exercițiu dizolvă Parlamentul și stabilește data alegerilor în noul Parla-
ment. 

În sesizarea deputatului se solicită interpretarea acestor dispoziții constituționale sub urmă-
toarele aspecte: 

1) Când este deliberativă „ședința publică specială” a Parlamentului pentru alegerea șefului 
statului: 

a) atunci când la ședință asistă majoritatea deputaților aleși (52 de deputați) sau 
b) atunci când asistă nu mai puțin de trei cincimi din numărul deputaților aleși (61 de depu-

tați)? 
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2) Care sînt consecințele în cazul în care alegerile repetate pentru funcția de Președinte al 
Republicii Moldova nu au avut loc din cauza lipsei cvorumului de trei cincimi de deputați? 

În scopul stabilirii voinței autentice a legiuitorului constituant și al examinării art.78 alin.(3) și 
alin.(5) din Legea Supremă în aspectul solicitat de autorul sesizării, Curtea Constituțională reține 
următoarele. 

Pentru elucidarea sensului normelor constituționale menționate, Curtea va aplica metodele 
logică, gramaticală și sistematică de examinare în coroborare cu dispozițiile Legii nr.1234-XIV 
din 22 septembrie 2000 „Cu privire la procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova”, 
care concretizează această normă constituțională. 

Conform prevederilor art.78 alin.(1) din Constituție, șeful statului se alege de către Parlament 
prin vot secret. Prin urmare, obligațiunea și responsabilitatea pentru alegerea Președintelui Repu-
blicii Moldova revine organului reprezentativ suprem și legislativ al țării. 

Potrivit art.78 alin.(6) din Constituție, procedura de alegere a șefului statului este stabilită prin 
lege organică. Pentru executarea acestei dispoziții constituționale, la 22 septembrie 2000, Parla-
mentul a adoptat Legea organică nr.1234-XIV, prin art.6 al căreia a stabilit că alegerile pentru 
funcția de Președinte al Republicii Moldova se desfășoară în ședință publică specială a Parla-
mentului cu cel mult 45 de zile înainte de ziua expirării mandatului Președintelui în exercițiu. 
Caracterul special al acestei ședințe parlamentare este determinat de faptul că la ea se desfășoară 
alegerile prezidențiale și se examinează probleme ce vizează alegerile și rezultatele lor. 

De menționat că nici art.78 din Constituție, nici Legea nr.1234-XIV din 22 septembrie 2000 
„Cu privire la procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova” și nici Regulamentul 
Parlamentului nu au stabilit expres numărul (cvorumul) deputaților care trebuie să participe la 
lucrările ședinței parlamentare speciale și, implicit, la alegerile prezidențiale, pentru ca ele să fie 
recunoscute valide. 

În acest sens Curtea Constituțională reține următoarele. Cuvântul „cvorum” ca noțiune juri-
dică înseamnă numărul minim de membri necesar, potrivit legii, pentru ca o adunare să fie valabil 
constituită sau să poată lua o hotărâre valabilă. Deoarece alegerile pentru funcția de șef al statului 
se desfășoară la o ședință specială a Parlamentului și după o procedură specială, în acest caz nu pot 
fi aplicate nici prevederile art.91-94 din Codul electoral și nici noțiunile constituționale „majo-
ritatea deputaților aleși (art.64 alin.(2), art.74 alin.(1), majoritatea deputaților prezenți” (art.74 
alin.(2) și „două treimi din deputați” (art.143 alin.(1). Din textul art.78 alin.(3) din Constituție 
reiese că, drept urmare a alegerilor desfășurate la ședința publică specială a Parlamentului, șef al 
statului poate deveni doar candidatul care a obținut votul a trei cincimi din numărul deputaților 
aleși. Avînd în vedere că, potrivit art.60 alin.(2) din Constituție, Parlamentul este compus din 
101 deputați, trei cincimi din numărul lor constituie 61 deputați. Așadar, legiuitorul constituant 
a stabilit numărul minim de voturi ale deputaților (alegătorilor), pe care candidatul trebuie să le 
întrunească pentru a fi ales Președinte al Republicii Moldova. Analiza logico-gramaticală a tex-
tului art.78 alin.(3) din Constituție permite să se conchidă că numărul (cvorumul) deputaților 
care trebuie să participe la lucrările ședinței publice speciale pentru alegerea șefului statului și la 
alegerile propriu-zise nu poate fi mai mic decât numărul minim de voturi stabilit pentru alege-
rea Președintelui Republicii Moldova. În caz contrar, asemenea situație ar atrage nevalabilitatea 
ședinței publice speciale a Parlamentului cu consecințele respective pentru alegerile prezidențiale. 
Este de remarcat că această clauză constituțională este obligatorie și în cazul alegerilor preziden-
țiale repetate. 

Avînd în vedere considerentele menționate, Curtea Constituțională constată că ședința publică 
specială a Parlamentului pentru alegerea șefului statului și alegerile prezidențiale vor fi valide 
numai în cazul în care la ele va participa un număr nu mai mic de 61 de deputați – trei cincimi 
din numărul deputaților aleși. 
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Este de menționat de asemenea că art.78 alin.(5) stabilește și consecințele nealegerii șefului 
statului după alegerile repetate – dizolvarea Parlamentului și stabilirea datei pentru alegerea 
noului Parlament. Clauza constituțională, potrivit căreia alegerile repetate au loc în termen de  
15 zile de la data ultimelor alegeri ordinare, la care șeful statului nu a fost ales, ne permit să tragem 
concluzia că alegerile repetate pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova pot fi desfășu-
rate de către Parlament doar o singură dată. 

Cît privește întrebarea formulată în sesizare privind consecințele în cazul în care alegerile 
prezidențiale repetate nu au avut loc din cauza lipsei cvorumului de trei cincimi din numărul 
deputaților aleși, Curtea Constituțională reține următoarele: 

În conformitate cu art.135 alin.(1) lit.c) și f) din Constituție și art.12 din Legea nr.1234-XIV 
din 22 septembrie 2000, în atribuțiile Curții Constituționale intră confirmarea rezultatelor alegerii 
Președintelui Republicii Moldova și constatarea circumstanțelor care justifică dizolvarea Parla-
mentului. Prin urmare, a face public punctul de vedere al Curții Constituționale asupra aspec-
tului, formulat în întrebarea autorului sesizării, ar însemna ca instanța de jurisdicție constitu-
țională să ia poziție publică în probleme ce țin de competența Curții și care în viitor ar putea fi 
obiectul examinării de către Curtea Constituțională, ceea ce ar fi în contradicție cu art.17 lit.b) din 
Legea cu privire la Curtea Constituțională, conform căruia judecătorii Curții sînt obligați să nu 
ia poziție publică sau să dea consultații în probleme ce țin de competența Curții Constituționale. 

Totodată Curtea Constituțională consideră că problemele în cauză țin în exclusivitate de 
competența Parlamentului. 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art.140 din Constituție, art.4 alin.(1) lit.b) din Legea 
cu privire la Curtea Constituțională și conducîndu-se după art.62 lit.b) și art.68 din Codul juris-
dicției constituționale, Curtea Constituțională 

HOTĂRĂȘTE: 
1. Potrivit art.78 alin.(3) și (5) din Constituție, atât ședința publică specială a Parlamentului 

pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova, cât și alegerile prezidențiale propriu-zise se 
consideră valide numai în cazul dacă la ele a participat un număr nu mai mic de 61 deputați – trei 
cincimi din numărul deputaților aleși. 

2. Prezenta Hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la 
data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

PREȘEDINTE       Gheorghe SUSARENCO 
Chișinău, 18 decembrie 2000.  
Nr.45. 
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AVIZUL CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA 
asupra proiectului de lege constituțională privind modificarea

și completarea unor articole din Constituție nr. 1 din 25.01.2001

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.11-13/4 din 01.02.2001 

În numele Republicii Moldova, 
Curtea Constituțională în componența: 
Pavel BARBALAT – președinte,
Nicolae CHISEEV – judecător-raportor
Mihai COTOROBAI – judecător
Constantin LOZOVANU – judecător
Ion VASILATI – judecător-raportor cu participarea Corinei Popa, grefier, deputaților Ion 

Morei și Ion Ungureanu, semnatari ai sesizării, conducîndu-se după art.135 alin.(1) lit.c) din 
Constituție și art.4 alin.(1) lit.c) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, a examinat în 
ședință plenară publică sesizarea deputaților în Parlament Mircea Snegur, Eugen Rusu, Vladimir 
Ciobanu, Sergiu Mocanu, Victor Josu, Andrei Strîmbeanu, Tudor Lefter, Vasile Untu, Vasile 
Cotună, Pavel Prodan, Vladimir Reus, Ion Ungureanu, Ecaterina Mardarovici, Alexandru 
Moșanu, Valeriu Matei, Valeriu Ghilețchi, Vasile Șoimaru, Ion Dediu, Ion Răzlog, Mihai 
Ciorici, Vasile Nedelciuc, Gheorghe Marin, Ala Mîndîcanu, Vitalia Pavlicenco, Alexei Tulbure, 
Mihai Cimpoi, Eugen Sîrbu, Ion Morei, Nicolae Dabija, Grigore Eremei, Alecu Reniță, Anatol  
Dubrovschi, Vitalie Tabunșcic și Anatol Ciobanu, în care se solicită avizul Curții Constituționale 
asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea unor articole din Constituția Repu-
blicii Moldova. 

Fiind abilitată cu dreptul de a se pronunța asupra inițiativelor de revizuire a Constituției, 
Curtea Constituțională, prin decizia din 24 noiembrie 2000, a acceptat sesizarea pentru exami-
nare în fond și a înscris-o în ordinea de zi. 

Examinând sesizarea și proiectul de lege constituțională prezentat spre avizare, Curtea Consti-
tuțională 

A CONSTATAT: 
34 de deputați în Parlament au inițiat procedura de revizuire a Constituției Republicii Mol-

dova, propunînd modificarea și completarea art.70 și art.71. 
Conform proiectului de lege constituțională, modificările și completările Constituției se 

propun după cum urmează: 
din denumirea articolului 70 se exclud cuvintele „și imunități”; 
alin. (3) al art.70 se exclude; 
în articolul 71, după cuvântul „opiniile”, se adaugă cuvântul „politice”. 
Grupul de deputați în Parlament propune excluderea alin.(3) din art.70 din Constituție, care 

stipulează că deputatul nu poate fi reținut, arestat, percheziționat, cu excepția cazurilor de infrac-
țiune flagrantă, sau trimis în judecată fără încuviințarea Parlamentului după ascultarea sa. Grupul 
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de deputați consideră că deputatul în Parlament nu poate fi persecutat sau tras la răspundere 
juridică numai pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. 

Potrivit autorilor inițiativei de revizuire a Legii Supreme, alin.(3) din art.70 și art.71 din Con-
stituție, în redacția actuală, contrazic dispozițiile art.16 alin.(2) din Constituție, conform cărora 
toți cetățenii Republicii Moldova sînt egali în fața legii și a autorităților publice, fără deosebire 
de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, apartenență politică, avere sau de origine 
socială. 

Pronunțându-se asupra inițiativei grupului de deputați de revizuire a art.70 și 71 din Consti-
tuție, Curtea reține următoarele. 

În conformitate cu dispozițiile art.141 alin.(1) lit.b) din Constituție, revizuirea Legii Supreme 
poate fi inițiată de un număr de cel puțin o treime de deputați în Parlament. Întrucît, potrivit 
art.60 alin.(2) din Constituție, Parlamentul este compus din 101 deputați, iar inițiativa de revi-
zuire a Constituției este înaintată de 34 de deputați, ceea ce constituie o treime, Curtea Constitu-
țională constată că sesizarea întrunește condiția constituțională menționată. 

Analiza conținutului proiectului de lege constituțională demonstrează că acesta nu depășește 
limitele revizuirii Constituției, prevăzute de art.142 din Constituție, corespunde exigențelor 
privind caracterul suveran și unitar al statului și nu îngrădește drepturile și libertățile fundamen-
tale ale cetățenilor sau garanțiile acestora. 

Pentru considerentele expuse, conducându-se după art.135 alin.(1) lit.c), art.141 alin.(2) din 
Constituție, art.26 alin.(1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, art.61 alin.(1) și art.63 
lit.a) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională pronunță unanim următorul 

AVIZ: 
1. Revizuirea Constituției inițiată de 34 de deputați în Parlament este conformă cu prevederile 

art.141 alin.(1) lit.b) din Constituție. 
2. Prevederile proiectului de lege constituțională nu depășesc limitele revizuirii Constituției. 
3. Proiectul legii privind revizuirea art.70 și art.71 din Constituție, în redacția propusă de 

grupul de deputați, poate fi prezentat spre examinare în fond Parlamentului. 
4. Prezentul Aviz este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data 

pronunțării și se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Pavel BARBALAT 
Chișinău, 25 ianuarie 2001.  
Nr. 1. 
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DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA 
asupra proiectului de lege constituțională privind modificarea și completarea  

unor articole din Constituție nr. 1 din 25.01.2001 nr. 5 din 18.05.2001

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.57-58/23 din 31.05.2001 

Curtea Constituțională în componența: 
Victor PUȘCAȘ – președinte
Mihai COTOROBAI – judecător
Mircea IUGA – judecător
Constantin LOZOVANU – judecător
Dumitru PULBERЕ – judecător-raportor
Elena SAFALERU – judecător-raportor cu participarea grefierului Corina Popa, în lipsa moti-

vată a autorului sesizării Victor Cecan, reprezentantului permanent al Parlamentului la Curtea 
Constituțională Ion Creangă, conducându-se după art.135 alin.(1) lit.a) din Constituție, art.4 alin.
(1) lit.a) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, art.4 alin.(1) lit.a), art.16 din Codul juris-
dicției constituționale, a examinat în ședință plenară publică dosarul privind controlul constitu-
ționalității Legii nr.1115-XIV din 5 iulie 2000 „Cu privire la modificarea și completarea Consti-
tuției Republicii Moldova”. 

Temei pentru examinarea dosarului a servit sesizarea deputatului în Parlamentul de legisla-
tura a XIV-a Victor Cecan, depusă în conformitate cu art.24 și 25 din Legea cu privire la Curtea 
Constituțională și art.38 și 39 din Codul jurisdicției constituționale. 

Prin Decizia Curții Constituționale din 2 aprilie 2001 sesizarea a fost acceptată pentru exami-
nare în fond și înscrisă în ordinea de zi. 

În procesul examinării preliminare a sesizării Curtea Constituțională a solicitat puncte de 
vedere Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Ministerului Justiției. 

Examinând materialele dosarului, audiind informația judecătorilor-raportori și demersul 
reprezentantului Parlamentului despre sistarea procesului, Curtea Constituțională 

A CONSTATAT: 
La 4 ianuarie 2001 deputatul Victor Cecan a sesizat Curtea Constituțională pentru controlul 

constituționalității Legii nr.1115-XIV din 5 iulie 2000 „Cu privire la modificarea și completarea 
Constituției Republicii Moldova” (în continuare – Legea nr.1115-XIV), subliniind că prin Legea 
nr.1115-XIV au fost statuate un șir de clauze noi inexistente în proiectele prezentate spre avizare 
Curții Constituționale, și anume: 

- art.74 alin.(3) din Constituția Republicii Moldova, spre deosebire de proiect, conține sintagma: 
alte propuneri legislative se examinează în modul stabilit; 

- în articolul 78 alin.(2) cifra „35” a fost înlocuită cu cifra „40” și a fost adăugată sintagma sau 
locuiește; 

- la articolul 78 alin.(3) sintagma votul majorității deputaților aleși a fost înlocuită cu sintagma 
votul a trei cincimi din numărul deputaților aleși; 
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- art.85 alin.(4), spre deosebire de proiect, conține sintagma cu excepția cazului prevăzut la 
art.78 alin.(5); 

- în art.89 alin.(2) a fost adăugată sintagma Curtea Constituțională; 
- art.89 alin.(3) din proiect cu următorul conținut: Hotărîrea Parlamentului de demitere din 

funcție a Președintelui se confirmă de Curtea Constituțională a fost exclus; 
- articolul 86, propus pentru modificare în proiect, în lege a rămas neschimbat; 
- la articolul 90, spre deosebire de proiect, a fost introdus un alineat nou – alin.(3), cu urmă-

torul cuprins: 
- (3) Imposibilitatea exercitării atribuțiilor mai mult de 60 de zile de către Președintele Republicii 

Moldova este confirmată de către Curtea Constituțională în termen de 30 de zile de la sesizare; 
- varianta propusă în proiect pentru art.106 alin.(1) se deosebește esențial de cea din legea 

adoptată: 
- în proiect se prevede: (1) în scopul îndeplinirii programului său de activitate Guvernul poate 

cere Parlamentului permisiunea de a efectua prin ordonanțe în decursul unei anumite perioade de 
timp unele măsuri care fac de obicei parte din domeniul legislației. 

- în lege : (1) în vederea realizării programului de activitate al Guvernului, Parlamentul poate 
adopta, la propunerea acestuia, o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe 
în domenii care nu fac obiectul legilor organice. 

- Spre deosebire de proiect, la art.135 alin.(1) litera f) din Constituție prin legea adoptată s-a 
adăugat sintagma precum și imposibilitatea Președintelui Republicii Moldova de a-și exercita atri-
buțiile mai mult de 60 de zile. 

Autorul sesizării relevă de asemenea că în nici una din variantele de proiecte de modificare și 
completare a Constituției nu sînt atestate: 

Art.II, care prevede că Președintele Republicii Moldova ales prin vot universal, egal, direct, 
secret și liber exprimat la 1 decembrie 1996 rămâne în funcție până la expirarea mandatului 
pentru care a fost ales, cu excepția cazurilor prevăzute de Constituție; 

Art.III, conform căruia judecătorii Curții Constituționale în exercițiu, numiți de Președintele 
Republicii Moldova, rămân în funcție până la expirarea mandatului pentru care au fost numiți; 

Art.IV, care stipulează că inițiativele legislative și proiectele de legi privind revizuirea Consti-
tuției înaintate de Președintele Republicii Moldova până la intrarea în vigoare a prezentei legi se 
vor examina în modul stabilit; 

Art.V, conform căruia Guvernul, în termen de trei luni, va prezenta Parlamentului propuneri 
privind aducerea legislației în vigoare în conformitate cu prezenta lege. 

Aceste articole sânt stipulate însă în Legea nr.1115-XIV din 5 iulie 2000 „Cu privire la modi-
ficarea și completarea Constituției Republicii Moldova”. Prevederile articolelor precitate, nefiind 
cuprinse în proiectele de legi prezentate, nu au fost avizate de Curtea Constituțională și, prin 
urmare, susține autorul sesizării, contravin dispozițiilor art.135 lit.c) din Constituție, precum și 
punctelor 2 și 3 din Avizele Curții Constituționale nr.4 din 14 octombrie 1999 și nr.6 din 16 
noiembrie 1999. 

Examinând sesizarea în cauză, Curtea Constituțională reține următoarele. 
În conformitate cu art.31 alin.(1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, Curtea exami-

nează numai chestiuni ce țin de competența ei. 
Potrivit art.135 alin.(1) lit.a) din Constituție, una din atribuțiile Curții Constituționale o consti-

tuie exercitarea controlului constituționalității legilor. Interpretarea logică a acestei dispoziții, în 
colaborare cu prevederile art.134 alin.(3) din Legea Supremă, permite să se tragă concluzia că 
Curtea Constituțională este abilitată să supună controlului doar legile ierarhic inferioare Consti-
tuției. Legile constituționale, prin care se modifică Constituția, nu pot fi considerate inferioare 
Constituției, deoarece ele conțin norme constituționale, care, după intrarea lor în vigoare, devin 
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parte componentă a Constituției, garantarea supremației căreia intră în competența Curții Consti-
tuționale. Ori, potrivit art.7 și 134 din Constituție, Constituția este Legea Supremă a statului, 
iar Curtea Constituțională garantează supremația ei. Conform dispozițiilor art.135 alin.(1) lit.b) 
din Legea Supremă, legiuitorul constituant a abilitat Curtea Constituțională doar cu dreptul de a 
interpreta Constituția. 

Mai mult decât atât, legiuitorul nu a stabilit modalitatea de soluționare a inițiativelor de revi-
zuire a Constituției în cazurile în care Curtea Constituțională ar recunoaște neconstituționalitatea 
unei legi constituționale. 

Cît privește dispozițiile art.II, III, IV și V din legea contestată, este de menționat că ele nu 
conțin norme constituționale și nu sânt părți componente ale textului Constituției. Aceste dispo-
ziții cuprinse în legea contestată prevăd modul de aplicare a normelor constituționale și, prin 
urmare, Parlamentul era în drept să le adopte și fără avizul Curții Constituționale. 

Având în vedere considerentele expuse, Curtea Constituțională constată că sesizarea nu ține 
de competența sa. 

Pentru motivele arătate, în temeiul art.60 lit.c) și conducându-se după art.41, art.61 alin.(3) și 
art.64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională 

DECIDE: 
1. Sistează procesul privind controlul constituționalității Legii nr.1115-XIV din 5 iulie 2000 

„Cu privire la modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova”. 
2. Prezenta Decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la 

data adoptării și se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Victor PUȘCAȘ 
Chișinău, 18 mai 2001.  
Nr.5. 
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HOTĂRÎREA PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
cu privire la formarea Comisiei speciale pentru examinarea proiectului

de Lege privind modificarea Constituției nr. 216-XV din 31.05.2001

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.62/423 din 09.06.2001 

În temeiul art.32 și 74/2 alin.(3) din Regulamentul Parlamentului,
Parlamentul adoptă prezenta hotărâre. 
 
Art.1. – Se formează Comisia specială pentru examinarea proiectului de Lege privind modifi-

carea Constituției în următoarea componență: 
 

Președinte:
POSTOICO Maria - președinte al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități
 
Vicepreședinte:
ȚURCAN Vladimir - membru al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități
 
Membri:
ANDRUȘCEAC Victor - vicepreședinte al Comisiei pentru politică externă
CIUGUREANU Alexandru - membru al Comisiei pentru economie, industrie, buget și finanțe
GUȚU Ion - membru al Comisiei pentru economie, industrie, buget și finanțe
PLEȘCA Valeriu - vicepreședinte al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități
RUSU Mihail - vicepreședinte al Comisiei pentru drepturile omului și minoritățile 

   naționale
SECĂREANU Ștefan - membru al Comisiei pentru drepturile omului și minoritățile 

   naționale.
 

Art.2. – Comisia va prezenta Parlamentului, până la 1 iulie 2001, un raport despre rezultatele 
examinării proiectului de lege menționat. 

 
Art.3. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.
 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI     Eugenia OSTAPCIUC
Chișinău, 31 mai 2001.  
Nr.216-XV. 
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LEGE 
pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova

Nr.351-XV din 12.07.2001 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.90-91/699 din 02.08.2001 

Parlamentul adoptă prezenta lege constituțională. 
Articol unic. – Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 1994, nr.1), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după 
cum urmează: 

1. Articolul 24 alineatul (3) va avea următorul cuprins: „(3) Pedeapsa cu moartea este abolită. 
Nimeni nu poate fi condamnat la o asemenea pedeapsă și nici executat decât numai pentru acte 
săvârșite în timp de război sau de pericol iminent de război și numai în condițiile legii.” 

2. Articolul 25 alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins: 
„(3) Reținerea nu poate depăși 72 de ore. 
(4) Arestarea se face în temeiul unui mandat, emis de judecător, pentru o durată de cel mult 30 

de zile. Asupra legalității mandatului se poate depune recurs, în condițiile legii, în instanța jude-
cătorească ierarhic superioară. Termenul arestării poate fi prelungit numai de către judecător sau 
de către instanța judecătorească, în condițiile legii, cel mult pînă la 12 luni.” 

3. La articolul 30: alineatul unic devine alineatul (1); 
articolul se completează cu alineatul (2), cu următorul cuprins: 
„(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege în cazurile cînd această derogare 

este necesară în interesele securității naționale, bunăstării economice a țării, ordinii publice și în 
scopul prevenirii infracțiunilor.” 

4. Articolul 54 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 54. Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți 
(1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile și 

libertățile fundamentale ale omului și cetățeanului. 
(2) Exercițiul drepturilor și libertăților nu poate fi supus altor restrîngeri decît celor prevăzute 

de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internațional și sînt nece-
sare în interesele securității naționale, integrității teritoriale, bunăstării economice a țării, ordinii 
publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă și infracțiunilor, protejării drepturilor, libertă-
ților și demnității altor persoane, împiedicării divulgării informațiilor confidențiale sau garantării 
autorității și imparțialității justiției. 

(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrîngerea drepturilor proclamate în articolele 20-24. 
(4) Restrângerea trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o și nu poate atinge 

existența dreptului sau a libertății.” 
5. Articolul 55 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 55. Exercitarea drepturilor și a libertăților 
Orice persoană își exercită drepturile și libertățile constituționale cu bună-credință, fără să 

încalce drepturile și libertățile altora.” 
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI     Eugenia OSTAPCIUC 
Nr. 351-XV Chișinău, 12 iulie 2001.  



176

CONSTITUȚIA  REPUBLICII  MOLDOVA    

DECIZIA  
CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA 

nr. 10 din 25.10.2001 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.133-135/36 din 08.11.2001 

Curtea Constituțională în componența: 
Victor PUȘCAȘ – președinte
Mihai COTOROBAI – judecător
Mircea IUGA – judecător
Constantin LOZOVANU – judecător-raportor
Dumitru PULBERE – judecător
Elena SAFALERU – judecător cu participarea Corinei Popa, grefier, deputatului în Parla-

ment Viorel Prisacari, semnatar al sesizării, Alexandru Cobzaru, reprezentantul grupului de 
35 de deputați, Ion Creangă reprezentantul permanent al Parlamentului la Curtea Constituți-
onală, în conformitate cu art.135 alin.(1) lit.c) din Constituție, art.4 alin.(1) lit.c) din Legea cu 
privire la Curtea Constituțională și art.4 alin.(1) lit.c) din Codul jurisdicției constituționale, a 
examinat în ședință plenară publică sesizările deputaților în Parlament Nicolae Alexei, Mihail 
Andronic, Mircea Anton, Gheorghe Anton, Nicolae Bondarciuc, Serafima Borgan, Ludmila 
Borgula, Valerii Burca, Ivan Calin, Valeriu Calmațui, Victor Ciobanu, Alexandru Ciugureanu, 
Ivan Cîlcic, Iosif Chetraru, Valentin Chilat, Mihail Chițul, Vladimir Cociorvă, Boris Cojuhari, 
Andrei Conișescu, Valeriu Cosarciuc, Leonid Culiuc, Valentin Dragan, Vladimir Dragomir, 
Vladimir Eremciuc, Iurie Eriomin, Natalia Gavriliuc, Iulian Glavan, Eva Gudamac, Lidia Guțu, 
Boris Hotniciuc, Vasile Iovv, Vladimir Iuzvenco, Alexei Ivanov, Alexandru Jdanov, Nicolai 
Malachi, Oleg Mantorov, Anton Miron, Raisa Morarenco, Oleg Morii, Vladislav Mostovoi, 
Vitalie Mrug, Tatiana Necoară, Andrei Neguța, Victoria Novic, Piotr Palamarciuc, Nicolae 
Pamujac, Riorita Paterău, Mihai Petrache, Ivan Pismac, Marina Podolean, Maria Postoico, 
Viorel Prisacari, Iurie Roșca, Clavdia Sadcovscaia, Ștefan Secăreanu, Mihail Sidorov, Gheorghe 
Sima, Victor Stepaniuc, Anatolii Stîngaci, Iurie Stoicov, Ion Șpac, Boris Ștepa, Gheorghii 
Tabunșcic, Djumber Todua, Efim Zubcu, care solicită avizarea de către Curtea Constituțională 
a proiectelor de legi cu privire la modificarea și completarea art.70, art.71, art.115, art.116, 
art.122, art.123 din Constituție, precum și completarea Constituției cu titlul V1 intitulat 
„Avocatul poporului” și cu art.140. 

Fiind abilitată cu dreptul de a se pronunța asupra inițiativelor de revizuire a Constituției, 
Curtea Constituțională, prin deciziile din 5 septembrie 2001, a acceptat sesizările pentru exami-
nare în fond, le-a conexat într-o singură cauză și a înscris-o în ordinea de zi. 

Examinând sesizările, proiectele de legi prezentate și audiind informația judecătorului- 
raportor, argumentele expuse de deputatul Viorel Prisacari, Alexandru Cobzaru, reprezentant al 
grupului de deputați, și de Ion Creangă, reprezentant al Parlamentului, Curtea Constituțională 
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A CONSTATAT: 
1. La 27 iulie 2001 35 de deputați în Parlamentul Republicii Moldova au prezentat Curții 

Constituționale spre avizare proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Constituției 
Republicii Moldova, inclusiv a art.70 și art.71, după cum urmează: 

1) în art.70: 
- din denumirea articolului se exclud cuvintele „și imunități”; 
- alineatul (3) – se exclude. 
2) în art.71: 
- după cuvântul „opiniile” se adaugă cuvântul „politice”. 
Semnatarii sesizării își argumentează propunerea de modificare și completare a art.70 și art.71 

din Constituție prin faptul că în actuala lor redacție dispozițiile acestor articole încalcă preve-
derile art.16 alin.(2) din Constituție, potrivit cărora toți cetățenii Republicii Moldova sînt egali 
în fața legii și a autorităților publice, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, 
religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau de origine socială. Propunerile de modificare 
a acestor dispoziții constituționale urmăresc scopul ridicării imunității parlamentare și specifică 
categoria opiniilor deputaților exceptate de răspunderea juridică. 

2. Prin Avizul nr.1 din 25 ianuarie 20011 Curtea Constituțională a avizat pozitiv o inițiativă 
similară de revizuire a Constituției provenind de la un grup de 34 de deputați în Parlamentul de 
legislatura a XIV-a. 

Potrivit informației furnizate de Parlament, aceștia, la 16 martie 2001, au prezentat Biroului 
permanent al Parlamentului proiectul de lege pentru modificarea și completarea art.70 și art.71 
din Constituție împreună cu Avizul Curții Constituționale nr.1 din 25 ianuarie 2001 (nr.de înre-
gistrare – 539). Astfel, subiecții abilitați cu dreptul de a iniția revizuirea Constituției și-au realizat 
dreptul prevăzut de art.141 alin.(2) din Constituție. 

Curtea Constituțională relevă că, în conformitate cu art.143 alin.(1) din Constituție, Parla-
mentul este în drept să adopte o lege cu privire la modificarea Constituției după cel puțin 6 luni 
de la data prezentării inițiativei corespunzătoare. 

În context, Curtea menționează că art.742 alin.(1) din Regulamentul Parlamentului stipulează 
că dezbaterea de către Parlament a proiectului de lege constituțională începe după expirarea 
termenului de 6 luni din momentul prezentării proiectului în cauză, împreună cu avizul Curții 
Constituționale, de către subiecții prevăzuți la art.141 alin.(1) din Constituție. 

Totodată, Curtea Constituțională observă că, potrivit art.143 alin.(2) din Constituție, propu-
nerea privind revizuirea Constituției se consideră nulă în cazul, dacă, de la prezentarea inițiativei 
cu privire la modificarea Constituției, Parlamentul nu a adoptat timp de un an legea constituțio-
nală corespunzătoare. 

Prin urmare, Parlamentul este în drept, în baza Avizului Curții Constituționale nr.1 din 25 
ianuarie 2001, să examineze proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea art.70 și 
art.71 din Constituție în redacția propusă de grupul de deputați în Parlamentul de legislatura a 
XIV-a. 

Curtea relevă că, potrivit art.42 alin.(1) din Codul jurisdicției constituționale, nu se admite o 
sesizare repetată în cazul în care în problema abordată există o hotărâre a Curții Constituționale. 
În această situație sesizarea grupului de 35 de deputați în Parlament în partea ce ține de modi-
ficarea și completarea art.70 și 71 din Constituție urmează a fi sistată conform art.60 lit.e) din 
Codul jurisdicției constituționale. 

Pentru considerentele expuse, conducându-se după art.60 lit.e), art.61 alin.(1) și art.64 din 
Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională 
1 M.O., 2001, nr. 11-13, art. 4.
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DECIDE: 
1. Sistează procesul privind inițiativa a 35 de deputați în Parlament în partea ce ține de modi-

ficarea și completarea art.70 și art.71 din Constituție. 
2. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și se publică în „Monitorul Oficial al Repu-

blicii Moldova”. 
 
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE     Victor PUȘCAȘ
Chișinău, 25 octombrie 2001. 
Nr. 10. 
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AVIZUL CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA 
asupra proiectelor de legi pentru modificarea  

și completarea Constituției Republicii Moldova  
din 25 octombrie 2001 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.133-135/37 din 08.11.2001 

În numele Republicii Moldova, 
Curtea Constituțională în componența: 
Victor PUȘCAȘ – președinte
Mihai COTOROBAI – judecător
Mircea IUGA – judecător
Constantin LOZOVANU – judecător-raportor
Dumitru PULBERE – judecător
Elena SAFALERU – judecător cu participarea Corinei Popa, grefier, deputatului în Parla-

ment Viorel Prisacari, semnatar al sesizării, Alexandru Cobzaru, reprezentantul grupului de 35 
de deputați, Ion Creangă, reprezentantul permanent al Parlamentului la Curtea Constituțională, 
în conformitate cu art.135 alin.(1) lit.c), art.141 alin.(1) lit.b) din Constituție, art.4 alin.(1) lit.c) 
din Legea cu privire la Curtea Constituțională și art.4 alin.(1) lit.c) din Codul jurisdicției consti-
tuționale, a examinat în ședință plenară publică sesizările a două grupuri (42 și, respectiv, 35) de 
deputați în Parlament, care solicită avizul Curții Constituționale asupra proiectelor de legi pentru 
modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova. 

Prin deciziile Curții Constituționale din 5 septembrie 2001 sesizările au fost acceptate pentru 
examinare în fond, conexate într-o singură cauză și înscrisă în ordinea de zi a Curții. 

Curtea Constituțională, având competența de a se pronunța asupra inițiativelor de revizuire a 
Constituției, examinând adresările deputaților în Parlament, proiectele de legi anexate și audiind 
informația judecătorului-raportor, argumentele deputatului Viorel Prisacari, ale reprezentan-
tului grupului de deputați Alexandru Cobzaru, ale reprezentantului Parlamentului Ion Creangă, 

A CONSTATAT: 
1. La 19 iulie 2001 deputații în Parlament Nicolae Alexei, Mircea Anton, Serafima Borgan, 

Victor Ciobanu, Alexandru Ciugureanu, Iosif Chetraru, Valentin Chilat, Mihail Chițul, Vladimir 
Cociorvă, Andrei Conișescu, Valeriu Cosarciuc, Leonid Culiuc, Valentin Dragan, Vladimir 
Dragomir, Vladimir Eremciuc, Iurie Eriomin, Natalia Gavriliuc, Iulian Glavan, Eva Gudumac, 
Lidia Guțu, Vasile Iovv, Nicolai Malachi, Anton Miron, Vitalie Mrug, Tatiana Necoară, Piotr 
Palamarciuc, Nicolae Pamujac, Riorita Paterău, Mihai Petrache, Ivan Pismac, Marina Podolean, 
Maria Postoico, Viorel Prisacari, Iurie Roșca, Ștefan Secăreanu, Mihail Sidorov, Gheorghe Sima, 
Victor Stepaniuc, Iurie Stoicov, Ion Șpac, Boris Ștepa, Efim Zubcu au inițiat procedura de revi-
zuire a Constituției Republicii Moldova, propunând să fie completat art.70 alin.(1) la final cu 
sintagma „cu excepția activității de cercetare științifică, didactice și de creație, exclusiv în afara 
orelor de program, stabilite de Regulamentul Parlamentului”. 
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Propunând această completare, autorii inițiativei afirmă că în Parlament sînt aleși savanți cu 
renume, oameni de cultură, cadre didactice proeminente. În opinia autorilor inițiativei, aceste 
personalități nu pot fi lipsite de dreptul la activitatea științifică, didactică și de creație, în afara 
orelor de program, stabilite de Regulamentul Parlamentului, deoarece distanțarea temporară de 
la activitățile menționate ar conduce la descalificarea lor. 

La 27 iulie 2001 un alt grup de deputați în Parlament, și anume: Mihail Andronic, Gheorghe 
Anton, Nicolae Bondarciuc, Serafima Borgan, Ludmila Borgula, Valerii Burca, Ivan Calin, Valeriu 
Calmațui, Ivan Cîlcic, Iosif Chetraru, Boris Cojuhari, Valentin Dragan, Iurie Eriomin, Boris 
Hotniciuc, Vasile Iovv, Vladimir Iuzvenco, Alexei Ivanov, Alexandru Jdanov, Oleg Mantorov, 
Anton Miron, Raisa Morarenco, Oleg Morii, Vladislav Mostovoi, Andrei Neguța, Victoria Novic, 
Marina Podolean, Maria Postoico, Clavdia Sadcovscaia, Victor Stepaniuc, Anatolii Stîngaci, Iurie 
Stoicov, Ion Șpac, Boris Ștepa, Gheorghii Tabunșcic, Djumber Todua au prezentat Curții Consti-
tuționale spre avizare proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Constituției Repu-
blicii Moldova, după cum urmează: 

1) în art.70: 
- din denumirea articolului se exclud cuvintele „și imunități”; 
- alineatul (3) – se exclude; 
2) în art.71: 
- după cuvântul „opiniile” se adaugă cuvântul „politice”; 
3) în articolul 115: 
Alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
„(1) Justiția se înfăptuiește prin Curtea Supremă de Justiție și prin instanțele judecătorești de 

grade diferite.”; 
4) în articolul 116: 
Alineatele (2), (3) și (4) vor avea următorul cuprins: 
„(2) Judecătorii instanțelor judecătorești se numesc, se promovează în funcție, se transferă și 

se detașează de Parlamentul Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistra-
turii, în condițiile legii. 

(3) Plafonul de vîrstă pentru activitatea judecătorului este stabilit în condițiile legii. 
(4) Președinții și vicepreședinții instanțelor judecătorești sînt numiți în funcție de Parlament, 

la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, pe un termen de 4 ani.”; 
5) Articolul 122 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 122. Componența 
(1) Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din magistrați și profesori titulari aleși 

pentru o durată de 4 ani. 
(2) Fac parte de drept din Consiliul Superior al Magistraturii Președintele Curții Supreme de 

Justiție, Ministrul Justiției și Procurorul General.”; 
6) Articolul 123 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 123. Atribuțiile 
(1) Consiliul Superior al Magistraturii asigură numirea, transferarea, detașarea, promovarea în 

funcție și aplicarea măsurilor disciplinare față de judecători. 
(2) Modul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii se stabilește prin 

lege.”; 
7) După Titlul V se introduce Titlul V1 cu următorul cuprins: 
„Titlul V1. Avocatul Poporului 
Articolul 1401. Statutul și atribuțiile 
(1) Avocatul Poporului este o instituție de stat independentă, care contribuie la respectarea 

drepturilor și libertăților constituționale ale omului. 
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(2) Avocatul Poporului este ales cu majoritatea voturilor deputaților aleși. 
(3) Avocatul Poporului prezintă Parlamentului un raport anual privind activitatea sa. 
(4) Organizarea, competența și modul de desfășurare a activității instituției Avocatul Popo-

rului sînt stabilite prin lege organică”. 
Semnatarii sesizării argumentează propunerea de a modifica și a completa art.70 și art.71 din 

Constituție prin faptul că prevederile acestor articole în actuala redacție încalcă dispozițiile art.16 
alin.(2) din Constituție, potrivit cărora toți cetățenii Republicii Moldova sînt egali în fața legii 
și a autorităților publice, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, 
opinie, apartenență politică, avere sau de origine socială. Prin aceste propuneri de modificare se 
urmărește ridicarea imunității parlamentare și se specifică categoria opiniilor deputaților excep-
tate de răspunderea juridică. 

Modificările propuse în capitolul IX din Constituție, ce reglementează activitatea unor organe 
ale autorității judecătorești, precum și completarea Constituției cu un titlu nou – Titlul V/1, ce se 
referă la instituția Avocatul Poporului, sînt justificate de către autorii proiectului prin necesitatea 
continuării reformei judiciare, ceea ce va contribui la consolidarea proceselor democratice în 
societate și la perfecționarea procesului de înfăptuire a justiției în Republica Moldova. 

2. Verificând condițiile în care a fost inițiată procedura de revizuire a Constituției, Curtea 
reține următoarele. 

În conformitate cu dispozițiile art.141 alin.(1) lit.b) din Constituție, revizuirea Legii Supreme 
poate fi inițiată de un număr de cel puțin o treime de deputați în Parlament. Întrucît, potrivit 
art.60 alin.(2) din Constituție, Parlamentul este compus din 101 deputați, iar inițiativele de revi-
zuire a Constituției sînt înaintate de 42 și, respectiv, 35 de deputați, ceea ce constituie mai mult 
de o treime, Curtea Constituțională constată că sesizările întrunesc condiția constituțională 
menționată. 

Propunerile deputaților se încadrează în limitele revizuirii Constituției, prevăzute de art.142 din 
Constituție. Proiectele legilor constituționale corespund exigențelor privind caracterul suveran, 
independent și unitar al Republicii Moldova, precum și celor referitoare la neutralitatea perma-
nentă a statului, care pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin referendum, cu votul majorității 
cetățenilor înscriși în listele electorale și cu condiția că modificările propuse în proiecte nu vor 
conduce la suprimarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor 
acestora. 

3. Cît privește inițiativa de revizuire a art.70 și art.71 din Constituție, Curtea Constituțională 
relevă că prin Avizul nr.1 din 25 ianuarie 20011 Curtea a dat deja aviz pozitiv unei inițiative simi-
lare de revizuire a art.70 și art.71 din Constituție provenind de la un grup de 34 de deputați în 
Parlamentul de legislatura a XIV-a. Pentru aceste motive, prin Decizia nr.10 din 25 octombrie 
2001, Curtea Constituțională, conform art.60 lit.e) din Codul jurisdicției constituționale, a sistat 
procesul privind inițiativa grupului de 35 de deputați în Parlament în partea ce ține de modifi-
carea și completarea art.70 și art.71 din Constituție. 

Pentru considerentele expuse și avînd în vedere că, potrivit art.141 alin.(2) din Constituție, 
proiectele de legi constituționale se prezintă Parlamentului numai împreună cu avizul Curții 
Constituționale și conducîndu-se după art.61 alin.(1) și art.63 lit.a) din Codul jurisdicției consti-
tuționale, Curtea Constituțională, cu votul unanim, adoptă următorul 

AVIZ: 
1. Revizuirea Constituției inițiată de grupurile de 42 și, respectiv, 35 de deputați în Parlament 

este conformă cu prevederile art.141 alin.(1) lit.b) din Constituție. 
1 M.O., 2001, nr. 11-13, art. 4.
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2. Dispozițiile proiectelor de legi constituționale nu depășesc limitele revizuirii Constituției 
Republicii Moldova, prevăzute de art.142 din Constituție. 

3. Proiectele de legi pentru modificarea și completarea art.70 alin.(1), art.115, art.116, art.122, 
art.123 din Constituție, precum și completarea Constituției cu Titlul V1 „Avocatul Poporului”, 
respectiv cu art.1401, propuse de deputații în Parlament, pot fi prezentate Parlamentului. 

4. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data 
pronunțării și se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE     Victor PUȘCAȘ 
Chișinău, 25 octombrie 2001.  
Nr.3. 
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HOTĂRÎREA PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
cu privire la constituirea Comisiei speciale pentru examinarea

proiectului de Lege privind modificarea Constituției Republicii Moldova
Nr.608-XV din 02.11.2001

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.133-135/1042 din 08.11.2001 

Abrogat: 03.10.2002 
Hotărârea Parlamentului nr.1333-XV din 26.09.2002 
În temeiul art. 32 și art. 74/2 alin. (3) din Regulamentul Parlamentului, Parlamentul adoptă 

prezenta hotărâre. 
Art. 1. – Se constituie Comisia specială pentru examinarea proiectului de Lege privind modi-

ficarea Constituției Republicii Moldova în următoarea componență: 
 

Președinte:
MIȘIN Vadim - vicepreședinte al Parlamentului
 
Vicepreședinte:
POSTOICO Maria - președintele Comisiei juridice, pentru numiri și imunități

Membri:
DOGA Valeriu - membru al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități
PETRACHE Mihai - membru al Comisiei pentru politică externă
PLĂMĂDEALĂ Mihail - membru al Comisiei pentru drepturile omului și minoritățile naționale
ROȘCA Iurie - membru al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități
STEPANIUC Victor - membru al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități
ȚURCAN Vladimir - membru al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități
ZARA Nicolae - membru al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități.

Art. 2. – Comisia, în termen de pînă la 25 decembrie 2001, va prezenta Parlamentului un 
raport asupra rezultatelor examinării proiectului de lege menționat. 

Art. 3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI     Eugenia OSTAPCIUC 
Chișinău, 2 noiembrie 2001.  
Nr. 608-XV. 
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AVIZUL CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA
asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea  

Constituției Republicii Moldova nr. 1 din 12.02.2002

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.27-28/2 din 21.02.2002 

În numele Republicii Moldova, 
Curtea Constituțională în componența: 
Victor PUȘCAȘ, președinte, judecător-raportor 
Mihai COTOROBAI, judecător 
Mircea IUGA, judecător 
Constantin LOZOVANU, judecător 
Dumitru PULBERE, judecător 
Elena SAFALERU, judecător 
cu participarea grefierului Corina Popa, reprezentantului permanent al Parlamentului la 

Curtea Constituțională Ion Creangă, în lipsa autorilor sesizării legal citați, în conformitate cu 
art.135 alin.(1) lit.c), art.141 alin.(1) lit.b) din Constituție, art.4 alin.(1) lit.c) din Legea cu privire 
la Curtea Constituțională, art.4 alin.(1) lit.c) și art.16 alin.(1) din Codul jurisdicției constituți-
onale, a examinat în ședință plenară publică sesizarea deputaților în Parlament Victor Stepa-
niuc, Maria Postoico, Dumitru Prijmireanu, Andrei Neguța, Alexandru Jdanov, Boris Ștepa, Ion 
Filimon, Serafima Borgan, Anatolii Stîngaci, Vladislav Mostovoi, Victor Andrușceac, Claudia 
Sadcovscaia, Iosif Chetraru, Vladimir Doronin, Mircea Anton, Valeriu Burca, Anton Miron, Oleg 
Mantorov, Ivan Grec, Spiridon Martîniuc, Afanasie Smochin, Tatiana Necoară, Vladimir Erem-
ciuc, Iurie Cicinov, Ivan Semeniuc, Valeriu Doga, Dmitrie Carapirea, Iurie Zabunov, Victoria 
Novic, Nicolae Zara, Valeriu Calmațui, Oleg Morii, Mihail Andronic, Mihai Chițul, Alexandru 
Ciugureanu privind revizuirea articolelor 17, 18 și 19 din Constituție. 

Prin decizia din 3 decembrie 2001 Curtea Constituțională a acceptat sesizarea pentru exami-
nare în fond și a înscris-o în ordinea de zi. 

Curtea Constituțională, avînd competența de a se pronunța asupra inițiativelor de revizuire 
a Constituției, examinând sesizarea deputaților în Parlament, proiectul de lege constituțională 
anexat și audiind informația judecătorului-raportor, argumentele reprezentantului permanent al 
Parlamentului la Curtea Constituțională, 

A CONSTATAT: 
1. La 9 noiembrie 2001 un grup de 35 de deputați în Parlament a inițiat procedura de revizuire a 

Constituției Republicii Moldova, propunînd modificarea și completarea art.17, 18 și 19, care regle-
mentează problemele cetățeniei, precum și regimul juridic al cetățenilor străini și al apatrizilor. 

Redacția actuală a art.17, 18 și 19 din Constituție este următoarea: 
„Articolul 17. Cetățenia Republicii Moldova 
(1) Cetățenia Republicii Moldova poate fi dobîndită, păstrată sau pierdută numai în condițiile 

prevăzute de legea organică. 
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(2) Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetățenia sa și nici de dreptul de a-și schimba 
cetățenia. 

(3) Cetățenii Republicii Moldova nu pot fi extrădați sau expulzați din țară. 
(4) Cetățenii străini și apatrizii pot fi extrădați numai în baza unei convenții internaționale sau 

în condiții de reciprocitate în temeiul hotărîrii instanței de judecată. 
Articolul 18. Restricții la cetățenie și protecția cetățenilor 
(1) Cetățenii Republicii Moldova nu pot fi cetățeni ai altor state decît în cazurile prevăzute de 

acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte. 
(2) Cetățenii Republicii Moldova beneficiază de protecția statului atît în țară, cît și în străinătate. 
Articolul 19. Drepturile și îndatoririle cetățenilor străini și ale apatrizilor 
(1) Cetățenii străini și apatrizii au aceleași drepturi și îndatoriri ca și cetățenii Republicii 

Moldova, cu excepțiile stabilite de lege. 
(2) Dreptul de azil se acordă și se retrage în condițiile legii, cu respectarea tratatelor internați-

onale la care Republica Moldova este parte.” 
În proiectul de lege art.17, 18 și 19 din Constituție se expun în următoarea redacție: 
„Articolul 17. Cetățenia Republicii Moldova 
Cetățenia Republicii Moldova se dobîndește, se păstrează sau se pierde în condițiile prevăzute 

de legea organică. 
Articolul 18. Protecția cetățenilor Republicii Moldova 
(1) Cetățenii Republicii Moldova beneficiază de protecția statului său în străinătate. 
(2) Cetățenii Republicii Moldova nu pot fi extrădați sau expulzați din țară. 
Articolul 19. Statutul juridic al cetățenilor străini și al apatrizilor 
(1) Cetățenii străini și apatrizii au aceleași drepturi și îndatoriri ca și cetățenii Republicii 

Moldova, cu excepțiile stabilite de lege. 
(2) Cetățenii străini și apatrizii pot fi extrădați numai în baza unui tratat internațional sau în 

condițiile stabilite de legea organică. 
(3) Dreptul de azil se acordă și se retrage în condițiile legii, cu respectarea tratatelor internați-

onale la care Republica Moldova este parte”. 
 
2. În proiectul înaintat spre avizare autorii propun să se excludă alin.(2) din actuala redacție 

a art.17 din Constituție, care stipulează că „nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetă-
țenia sa și nici de dreptul de a-și schimba cetățenia”, motivând că această normă este cuprinsă în 
Convenția europeană cu privire la cetățenie, ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr.621-XIV 
din 14.10.19991. 

De asemenea, se propune a exclude alin.(1) din art.18, care prevede că cetățenii Republicii 
Moldova nu pot fi cetățeni ai altor state decât în cazurile prevăzute de acordurile internaționale la 
care Republica Moldova este parte, urmărindu-se prin aceasta reglementarea mai exactă a plura-
lității de cetățenii, iar din alin.(2) al aceluiași articol se exclude prevederea care statuează dreptul 
cetățenilor la protecția statului în țară. 

Termenii „convenție internațională” și „condiții de reciprocitate” cuprinși în art.17 alin.(4) se 
substituie în proiect cu termenul „tratat internațional”, care, în opinia autorilor, este mai general 
și înglobează ambii termeni. 

În varianta propusă spre avizare se exclude de asemenea sintagma „în temeiul hotărârii instanței 
de judecată” din art.17 alin.(4), care se referă la procedura de extrădare, autorii considerând că 
această reglementare este de resortul unei legi organice. 

3. Titlul VI din Legea Supremă, intitulat „Revizuirea Constituției”, statuează criteriile și moda-
litățile generale de revizuire a dispozițiilor constituționale, stabilește anumite condiții materiale 
și formale. 
1 În vigoare pentru Republica Moldova de la 01.03.2000.
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Raportând proiectul de lege constituțională la art.1 alin.(3), art.54, art.141 și art.142 din Consti-
tuție, la actele internaționale în domeniu, inclusiv la Convenția europeană cu privire la cetățenie, 
Convenția europeană cu privire la extrădare1 și Convenția de la Viena cu privire la dreptul trata-
telor2, precum și la legislația internă în domeniu, Curtea reține următoarele. 

Potrivit art.141 alin.(1) lit.b) din Constituție, revizuirea Constituției poate fi inițiată de un 
număr de cel puțin o treime de deputați în Parlament. 

Având în vedere că Parlamentul, conform art.60 alin.(2) din Constituție, este format din 101 
deputați, iar inițiativa de revizuire a Constituției a fost avansată de 35 de deputați în Parlament, 
Curtea Constituțională constată că sesizarea întrunește condiția impusă de norma constituțională 
menționată. 

Analizând proiectul de lege constituțională sub raportul art.142 din Constituție, care statuează 
limitele revizuirii Constituției, și în special al alin.(2), care prevede că nici o revizuire nu poate fi 
făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a 
garanțiilor acestora, precum și sub raportul unității materiei, Curtea relevă că excluderea garanției 
constituționale cuprinsă în art.17 alin.(2), potrivit căreia „nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar 
de cetățenia sa și nici de dreptul de a-și schimba cetățenia”, aduce atingere dreptului fundamental 
al omului la cetățenie. Principiul respectiv este prevăzut și în art.4 lit.c) din Convenția europeană 
cu privire la cetățenie, care stipulează că nimeni nu poate fi privat de cetățenia sa în mod arbitrar. 
Potrivit art.54 alin.(2) din Constituție, exercițiul drepturilor și libertăților nu poate fi supus altor 
restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale drep-
tului internațional și sînt necesare în interesele securității naționale, integrității teritoriale, bunăs-
tării economice a țării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă și infracțiunilor, 
protejării drepturilor, libertăților și demnității altor persoane, împiedicării divulgării informați-
ilor confidențiale sau garantării autorității și imparțialității justiției. 

Constituția Republicii Moldova stipulează că cetățenii străini și apatrizii pot fi extrădați „în 
temeiul hotărârii instanței de judecată”. Excluderea acestei dispoziții din textul Constituției ar 
conduce la diminuarea garanțiilor oferite cetățenilor străini, care, în baza art.19 din Constituție, 
au aceleași drepturi și îndatoriri ca și cetățenii Republicii Moldova, cu excepțiile stabilite de lege. 
Un argument concludent în favoarea păstrării acestei dispoziții constituționale îl constituie Con-
venția europeană cu privire la extrădare, adoptată la Paris la 13 decembrie 1957, ratificată prin 
Hotărârea Parlamentului nr.1183-XIII din 14 mai 1997, în vigoare pentru Republica Moldova 
de la 31 decembrie 1997, potrivit căreia vor da loc la extrădare faptele pedepsite de legile părții 
solicitante și ale părții solicitate cu o pedeapsă privativă de libertate sau cu o măsură de siguranță 
privativă de libertate de cel puțin un an sau cu o pedeapsă mai severă. 

Curtea Constituțională relevă de asemenea că dispoziția constituțională cuprinsă în sintagma 
„în temeiul hotărârii instanței de judecată” nu poate fi înlocuită cu sintagma „sau în condițiile 
stabilite de legea organică”, întrucît astfel se elimină una din garanțiile constituționale de realizare 
a dreptului la cetățenie. O dispoziție constituțională nu poate fi substituită printr-o dispoziție a 
legii organice, dat fiind faptul că în ierarhia actelor normative legile organice se află pe o treaptă 
inferioară față de legile constituționale și sânt subsecvente acestora. 

Curtea constată de asemenea că excluderea, așa cum se propune în proiect, a garanției consti-
tuționale cuprinsă în art.18 alin.(2) din Constituție, conform căreia cetățenii beneficiază de 
protecția statului în țară, contravine art.1 alin.(3) din Constituție, prin care se consfințește că 
demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane reprezintă 
valori supreme și sânt garantate. 
1 Tratate internaționale, 1998, vol. 1.
2 Tratate internaționale, 1998, vol. 4.
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Referitor la excluderea normei restrictive din art.18 alin.(1) al Constituției, care prevede că 
„cetățenii Republicii Moldova nu pot fi cetățeni ai altor state decât în cazurile prevăzute de acor-
durile internaționale la care Republica Moldova este parte”, Curtea relevă că aceasta va conduce 
la instituirea pluralității de cetățenii, care se va realiza în condițiile în care nu se va aduce atingere 
dispozițiilor constituționale privind caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum 
și celor privind neutralitatea permanentă a statului, dispoziții care pot fi revizuite numai cu apro-
barea lor prin referendum. Excluderea acestei norme restrictive va constitui un factor suplimentar 
de asigurare a dreptului omului la pluralitatea de cetățenii, cu atît mai mult cu cît acest drept este 
consacrat în art.14 și 15 din Convenția europeană cu privire la cetățenie. 

Curtea apreciază de asemenea că operarea în proiectul de lege constituțională cu un singur 
termen de „tratat internațional” se încadrează în limitele admisibile de revizuire a Constituției, 
întrucît termenul de „tratat internațional” se pretează și pentru acord, pact, convenție, declarație, 
comunicat, protocol, fiind justificat și prin Convenția de la Viena cu privire la dreptul tratatelor, 
încheiată la 23 mai 1969, ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr.1135-XII din 4 august 1992, 
în vigoare pentru Republica Moldova de la 25 februarie 1993, precum și prin Legea nr.595-XIV 
din 24 septembrie 1999 „Privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova”1 . Acest termen 
a fost elucidat și în Hotărârea Curții Constituționale nr.55 din 14 octombrie 1999 „Privind inter-
pretarea unor prevederi ale art.4 din Constituția Republicii Moldova”2, în care se relevă că noți-
unea de „tratat” este generală și cuprinde toate genurile de acorduri internaționale, indiferent de 
denumirea lor, actele respective având aceeași putere juridică obligatorie. 

Pentru considerentele expuse și având în vedere că, potrivit art.141 alin.(2) din Constituție, 
proiectele de legi constituționale se prezintă Parlamentului numai împreună cu avizul Curții 
Constituționale, conducându-se după art.26 alin.(1) din Legea cu privire la Curtea Constituțio-
nală, art.61 alin.(1) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională, cu votul a cinci 
judecători, adoptă următorul 

AVIZ: 
1. Revizuirea Constituției inițiată de 35 de deputați în Parlament este conformă prevederilor 

art.141 alin.(1) lit.b) din Constituție. 
2. Proiectul de lege constituțională privind modificarea și completarea art.17, 18 și 19 din 

Constituție nu depășește limitele de revizuire a Constituției. În partea în care se exclud alin.(2) 
din art.17, care prevede că „nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetățenia sa și nici de 
dreptul de a-și schimba cetățenia”, sintagmele „în temeiul hotărârii instanței de judecată” din 
art.17 alin.(4) și „atât în țară” din art.18 alin.(2) proiectul intră în contradicție cu prevederile 
art.142 alin.(2) din Constituție. 

3. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data 
adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Victor PUȘCAȘ 
Chișinău, 12 februarie 2002.  
Nr.1.

1 M.O., 2000, nr. 24-26, art. 137.
2 M.O., 1999, nr. 118-119, art. 64.
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DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA
asupra inițiativei de revizuire a Constituției din 04.03.2002

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.36-38/6 din 14.03.2002 

Curtea Constituțională în componența: 
Victor PUȘCAȘ, președinte 
Mihai COTOROBAI, judecător 
Mircea IUGA, judecător-raportor 
Constantin LOZOVANU, judecător 
Dumitru PULBERE, judecător-raportor 
Elena SAFALERU, judecător-raportor 
cu participarea grefierului Corina Popa, examinând, în conformitate cu art.44 din Codul juris-

dicției constituționale, inițiativa de revizuire a Constituției provenind de la un grup de 37 de 
deputați în Parlament, 

A CONSTATAT: 
La 26 decembrie 2001 deputații în Parlamentul de legislatura a XV-ea Piotr Palamarciuc, Iosif 

Chetraru, Anton Miron, Dumitru Prijmireanu, Vladimir Eremciuc, Mihail Chițul, Alexandru 
Jdanov, Petru Silivestru, Antonina Baldovici, Victor Stepaniuc, Vadim Mișin, Ivan Calin, Victor 
Andrușciac, Gheorghii Tabunșcic, Ivan Grec, Mihail Sidorov, Boris Hotniciuc, Marina Podolean, 
Anatolii Stîngaci, Iurie Cicinov, Boris Ștepa, Nicolae Bondarciuc, Victor Ciobanu, Boris Cojuhari, 
Vladimir Iuzvenco, Gheorghe Popa, Valeriu Calmațui, Gheorghe Sima, Victoria Novic, Ludmila 
Borgula, Natalia Gavriliuc, Iurie Stoicov, Iurie Eriomin, Nicolae Pamujac, Ion Filimon, Vasile 
Iovv, Ivan Pismac s-au adresat Curții Constituționale cu inițiativa de modificare și completare a 
art.13 din Constituție, după cum urmează: 

Art.13 alin.(2) va avea următorul cuprins: 
„(2) Limba rusă în Republica Moldova este limbă oficială și alături de limba moldovenească se 

folosește în autoritățile publice centrale, organele administrației publice centrale și locale, justiție 
și în alte domenii ale vieții sociale a statului”; 

după alin.(2) se introduce un nou alineat, (3), cu următorul cuprins: 
„(3) În afară de limbile moldovenească și rusă, statul recunoaște și protejează dreptul la 

păstrarea, la dezvoltarea și la funcționarea și a altor limbi vorbite pe teritoriul țării”. 
În conformitate cu art.135 alin.(1) lit.c) din Constituție, Curtea Constituțională se pronunță 

asupra inițiativelor de revizuire a Constituției. Proiectele de legi constituționale se prezintă Parla-
mentului numai împreună cu avizul Curții Constituționale (art. 141 alin.(2) din Constituție). 

Examinând inițiativa de revizuire a Constituției aparținând unui grup de deputați în Parla-
ment, Curtea Constituțională constată că aceasta nu poate fi acceptată spre examinare în fond 
pentru următoarele considerente. 

În nota informativă la proiectul de lege al grupului de deputați în Parlament se menționează că 
scopul principal al inițiativei de modificare a art.13 din Legea Supremă este „de a introduce o mai 



189

25 de ani

mare flexibilitate a legislației lingvistice și de a asigura un bilingvism real în societatea noastră”. 
Din nota informativă însă nu rezultă dacă dispozițiile din proiectul de lege constituțională sînt 
corelate cu reglementările internaționale în domeniu, recunoscute de Republica Moldova, și cu 
alte dispoziții din Constituția Republicii Moldova. 

Potrivit legislației în vigoare, proiectul de lege privind modificarea Constituției nu poate avea 
un caracter general. Dispozițiile proiectului de lege constituțională nu trebuie să încalce prin-
cipiul unității materiei, fiind obligatorie existența unui raport intrinsec între toate elementele 
Constituției. 

Curtea Constituțională apreciază, totodată, că la elaborarea proiectului de lege privind modi-
ficarea art.13 din Constituție au fost ignorate dispozițiile art.118, art.VII din Dispoziții finale și 
tranzitorii și alte articole din Constituție. 

Pentru considerentele expuse și având în vedere că inițiativa grupului de deputați în Parlament 
privind revizuirea Constituției nu întrunește condițiile art.39 din Codul jurisdicției constituțio-
nale, Curtea Constituțională nu acceptă spre examinare inițiativa de revizuire a Constituției. 

Pentru motivele arătate, călăuzindu-se de art.26 alin.(1) din Legea cu privire la Curtea Consti-
tuțională și art.40 alin.(3), art.64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională 

DECIDE: 
1. Inițiativa grupului de 37 de deputați în Parlament privind revizuirea art.13 din Constituția 

Republicii Moldova nu se admite spre examinare în fond. 
2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la 

data pronunțării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Victor PUȘCAȘ 
Chișinău, 4 martie 2002. 
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AVIZUL CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA
asupra inițiativei de revizuire a Constituției nr. 2 din 30.07.2002

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.115-116/22 din 08.08.2002 

În numele Republicii Moldova, 
Curtea Constituțională în componența: 
Victor PUȘCAȘ, președinte, judecător-raportor 
Mihai COTOROBAI, judecător-raportor 
Mircea IUGA, judecător 
Constantin LOZOVANU, judecător 
Dumitru PULBERE, judecător 
Elena SAFALERU, judecător 
cu participarea grefierului Corina Popa, deputatului în Parlament Victor Stepaniuc, semnatar 

al sesizării, reprezentantului permanent al Parlamentului la Curtea Constituțională Ion Creangă, 
în conformitate cu art.135 alin.(1) lit.c), art.141 alin.(1) lit.b) din Constituție, art.4 alin.(1) lit.c) 
din Legea cu privire la Curtea Constituțională și art.4 alin.(1) lit.c) și art.16 alin.(1) din Codul 
jurisdicției constituționale, a examinat în ședință plenară publică sesizarea deputaților în Parla-
ment Mihail Andronic, Gheorghe Anton, Mircea Anton, Antonina Baldovici, Nicolae Bondar-
ciuc, Serafima Borgan, Valerii Burca, Ivan Calin, Dmitrie Carapirea, Iosif Chetraru, Mihail Chițul, 
Iurie Cicinov, Alexandru Ciugureanu, Ivan Cîlcic, Boris Cojuhari, Semion Dragan, Valentin 
Dragan, Valeriu Doga, Vladimir Dragomir, Iurie Eriomin, Vladimir Eremciuc, Ion Filimon, 
Natalia Gavriliuc, Ivan Grec, Boris Hotniciuc, Vladimir Iuzvenco, Alexei Ivanov, Alexandru 
Jdanov, Afanasii Mandaji, Oleg Mantorov, Anton Miron, Raisa Morarenco, Oleg Morii, Andrei 
Neguța, Victoria Novic, Vladimir Panfilov, Nicolae Pamujac, Ivan Pismac, Marina Podolean, 
Dumitru Prijmireanu, Gheorghe Popa, Mihail Rusu, Clavdia Sadcovscaia, Petru Silivestru, Victor 
Stepaniuc, Anatolii Stîngaci, Iurie Stoicov, Boris Ștepa, Gheorghe Tabunșcic, Djumber Todua, 
Ion Ursu și Iurie Zabunov, în care se solicită avizul Curții Constituționale asupra proiectului de 
lege privind modificarea și completarea unor prevederi din Constituția Republicii Moldova. 

Fiind abilitată cu dreptul de a se pronunța asupra inițiativelor de revizuire a Constituției, 
Curtea Constituțională, prin decizia din 20 mai 2002, a acceptat sesizarea pentru examinare în 
fond și a înscris-o în ordinea de zi. 

În procesul examinării preliminare a sesizării Curtea Constituțională a solicitat puncte de vedere 
Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova, Guvernului, Ministerului Justiției, Procuro-
rului General, Academiei de Administrare Publică pe lîngă Guvernul Republicii Moldova, Fede-
rației Puterilor Locale și Regionale din Moldova, Asociației Primarilor și Colectivităților Locale 
din Moldova, Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”. 

Examinând sesizarea deputaților în Parlament, proiectul de lege constituțională prezentat 
spre avizare și audiind informația judecătorilor-raportori, argumentele deputatului în Parlament 
Victor Stepaniuc, ale reprezentantului Parlamentului Ion Creangă, Curtea Constituțională 
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A CONSTATAT: 
1. La 19 aprilie 2002 un grup de 52 de deputați în Parlament a inițiat procedura de revizuire a 

Constituției Republicii Moldova, propunând o nouă redacție pentru art.72, care reglementează 
categoriile de legi, și pentru art.112, care se referă la autoritățile sătești și orășenești. 

Conform proiectului de lege constituțională: 
„1. Art.72 se completează cu alin.(5), având următorul cuprins: 
(5) În dependență de caracterul normelor cuprinse, legile se împart în generale, speciale și 

excepționale. 
2. Art.112, din alin.(1) cuvintele „alese” și „aleși” se exclud, iar din alin.(2) textul „ca autorități 

administrative autonome” se exclude.” 
2. Analizând inițiativa grupului de deputați de revizuire a art.72 și a art.112 din Constituție, 

Curtea reține următoarele. 
În conformitate cu dispozițiile art.141 alin.(1) lit.b) din Constituție, revizuirea Legii Supreme 

poate fi inițiată de un număr de cel puțin o treime de deputați în Parlament. Întrucît, potrivit 
art.60 alin.(2) din Constituție, Parlamentul este compus din 101 deputați, iar inițiativa de revi-
zuire a Constituției provine de la 52 de deputați, care constituie mai mult de o treime, Curtea 
Constituțională constată că inițiativa întrunește condiția constituțională menționată. 

3. Potrivit art.72 din Constituție, consacrat categoriilor de legi, Parlamentul adoptă legi consti-
tuționale, legi organice și legi ordinare. 

Grupul de deputați în Parlament propune să se completeze acest articol cu alineatul (5), 
conform căruia, în funcție de caracterul normelor cuprinse, legile se împart în legi generale, legi 
speciale și legi excepționale. 

În opinia autorilor, această completare decurge din necesitatea de a concretiza caracterul 
legilor privind diverse raporturi sociale, dar cu o forță juridică egală. 

Pentru domeniile care necesită reglementări deosebite, care derogă de la dispozițiile generale, 
urmează să se adopte legi speciale. Prin astfel de legi, opinează ei, se poate reglementa statutul 
juridic al unor autorități publice sau unele domenii economice, pentru care sânt necesare preve-
deri speciale. 

Autorii inițiativei afirmă că modificările propuse au fost determinate și de recomandările 
Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), care, examinând 
proiectul legii de modificare a articolelor ce vizează statutul juridic special al localităților din 
sudul republicii, a evidențiat necesitatea de a specifica în Constituție existența legilor speciale, 
care vor defini statutul acestor localități. 

Grupul de deputați subliniază că legile excepționale urmează să intervină în reglementarea 
stărilor de necesitate sau a anumitor domenii care fac excepție de la regulile generale sau speciale. 
În situațiile excepționale, în care intervine o modalitate de administrare exclusivă, regulile gene-
rale nu pot fi aplicate, prin urmare acestea vor fi reglementate prin legi excepționale, care vor avea 
o acțiune provizorie. 

4. Analizând proiectul de lege în partea referitoare la completarea art.72 din Constituție cu 
alin.(5), Curtea Constituțională observă următoarele. 

Constituția, în art.72, stabilește ierarhia legilor după criteriul forței juridice: constituționale, 
organice și ordinare. Clasificarea legilor după acest criteriu este caracteristică pentru toate siste-
mele de drept. 

Teoria generală a dreptului cunoaște și alte criterii de clasificare a normelor de drept, cum ar 
fi clasificarea după caracterul acestora, apartenența la o ramură de drept, structura logică, sfera 
de aplicare, acțiunea în timp și spațiu etc. Astfel, există legi generale, speciale și excepționale, legi 
materiale și procedurale, legi civile, penale, administrative, legi permanente și temporare ș.a. 
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De observat, însă, că clasificarea legilor după astfel de criterii, inclusiv împărțirea acestora în 
legi generale, legi speciale și legi excepționale, nu se atestă în practica constituțională internațio-
nală. 

Propunerea grupului de deputați contrazice titlul și dispozițiile art.72 din Constituție, în care 
se evidențiază categoriile de legi după caracteristicile lor esențiale: conținutul reglementărilor, 
procedura de adoptare și forța juridică. 

Caracterul general, special sau excepțional al dispozițiilor acestor legi, deși importante, nu 
le conferă prioritate, încît să fie evidențiate, în categorii distincte, în Constituție. De menționat 
totodată că introducerea unei astfel de clasificări în Constituție afectează în mare măsură unitatea 
materiei constituționale. Curtea relevă însă că oportunitatea acestor modificări ține de compe-
tența exclusivă a Parlamentului. 

5. Cea de-a doua propunere a grupului de deputați se referă la art.112 din Constituție, care 
actualmente are următorul cuprins: 

„Articolul 112. Autoritățile sătești și orășenești 
(1) Autoritățile administrației publice, prin care se exercită autonomia locală în sate și în orașe, 

sânt consiliile locale alese și primarii aleși. 
(2) Consiliile locale și primarii activează, în condițiile legii, ca autorități administrative auto-

nome și rezolvă treburile publice din sate și orașe. 
(3) Modul de alegere a consiliilor locale și primarilor, precum și atribuțiile lor, este stabilit de 

lege”. 
Prin proiectul înaintat spre avizare autorii propun să se excludă din alin.(1) cuvintele „alese” și 

„aleși”, iar din alin.(2) – sintagma „ca autorități administrative autonome”. 
De observat că în nota informativă, anexă la proiectul de lege propus spre avizare, se face refe-

rință doar la necesitatea schimbării modului de alegere a primarilor. 
În argumentarea proiectului, autorii subliniază că modificările propuse vor asigura aplicarea 

dispozițiilor art.112 din Constituție în armonie cu dispozițiile Cartei Europene a Autonomiei 
Locale, care, în art.3, prevede posibilitatea alegerii primarilor de către consilii; acest mod de 
alegere va exclude orice conflict între consilii și primari, va contribui la soluționarea rapidă și 
în interesul colectivității locale a problemelor cu care aceasta se confruntă, va asigura realizarea 
eficientă a responsabilităților publice care revin autorităților locale. 

În opinia lor, alegerea primarilor de către consiliile locale nu aduce atingere principiului auto-
nomiei locale, această modalitate fiind considerată democratică și conformă normelor internați-
onale și fiind practicată în majoritatea țărilor europene. 

6. Curtea Constituțională observă că dispozițiile proiectului de lege privind modificarea 
art.112 alin.(1) și alin.(2) din Constituție intră în contradicție cu însăși natura juridică și princi-
piile de bază ale administrației publice locale, consacrate în capitolul VIII din Constituție, inti-
tulat „Administrația publică”. Potrivit legislației în vigoare, proiectul legii de modificare a Consti-
tuției nu poate avea un caracter general și nu poate fi rupt de esența și contextul altor articole 
din Constituție. Prin urmare, la elaborarea proiectului de lege constituțională este necesar să se 
respecte principiul unității materiei, care presupune existența unui raport intrinsec între toate 
elementele Constituției. 

Or, modificările propuse la art.112 din Constituție intră în contradicție cu un șir de alte articole 
din Constituție. Astfel, conform art.2 alin.(1) din Constituție, suveranitatea națională aparține 
poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct și prin organele sale reprezentative, 
în formele stabilite de Constituție. Dreptul de vot și dreptul de a fi ales, implicit modul de alegere, 
sînt consacrate în art.38 alin.(1) din Constituție, conform căruia voința poporului constituie baza 
puterii de stat, iar această voință se exprimă prin alegeri libere, care au loc în mod periodic prin 
sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Art.39 alin.(1) din Constituție statuează că 
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cetățenii Republicii Moldova au dreptul de a participa la administrarea treburilor publice nemij-
locit, precum și prin reprezentanții lor. Propunerea menționată vine în contradicție cu unul din 
principiile de bază ale administrării publice locale, consacrate în art.109 alin.(1) din Constituție, 
cel al eligibilității autorităților administrației publice locale. 

De observat că dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile omului se interpre-
tează și se aplică în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și 
cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte (art. 4 alin.(1) din Constituție). Astfel, 
în conformitate cu art.21 din Declarația Universală a Drepturilor Omului1, la care Republica 
Moldova a aderat la 28 iulie 1990, orice persoană are dreptul să participe la conducerea treburilor 
publice ale țării sale, fie direct, fie prin intermediul unor reprezentanți liber aleși. 

Aceleași drepturi sânt proclamate și în Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și 
Politice2, ratificat de Parlamentul Republicii Moldova la 28 iulie 1990. Conform art.25 din pactul 
menționat, orice cetățean are dreptul și posibilitatea, fără discriminări și fără restricții nerezona-
bile, de a lua parte la conducerea treburilor publice, fie direct, fie prin intermediul unor repre-
zentanți liber aleși; de a alege și de a fi ales, în cadrul unor alegeri periodice, oneste, cu sufragiu 
universal și egal și cu scrutin secret, asigurând exprimarea liberă a voinței alegătorilor; de a avea 
acces, în condițiile generale de egalitate, la funcțiile publice din țara sa. 

Curtea Constituțională invocă și Carta Europeană a Autonomiei Locale3, adoptată de Consi-
liul Europei la 15 octombrie 1985, în vigoare pentru Republica Moldova de la 1 februarie 1998, 
care definește și precizează o serie de principii indispensabile organizării oricărui stat demo-
cratic. Potrivit art.3.2 al Cartei, dreptul la autonomia locală „este exercitat de consilii sau adunări 
compuse din membri aleși prin vot liber, secret, egal, direct și universal…”. Carta stabilește, de 
asemenea, că statutul aleșilor locali trebuie să asigure liberul exercițiu al mandatului lor (art.7.1). 

Analizând propunerea de a exclude din art.112 alin.(1) cuvintele „alese” și „aleși” în corelație 
cu art.142 din Constituție, care statuează limitele revizuirii Constituției, și în mod deosebit cu 
alin.(2) al acestuia, care prevede că nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat supri-
marea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora, Curtea 
relevă că modificările propuse aduc atingere drepturilor fundamentale ale cetățenilor de a alege și 
de a fi aleși și încalcă principiul eligibilității autorităților publice locale. 

Potrivit art.54 alin.(2) din Constituție, exercițiul drepturilor și libertăților nu poate fi supus 
altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale 
dreptului internațional și sânt necesare în interesele securității naționale, integrității teritoriale, 
bunăstării economice a țării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă și infracțiu-
nilor, protejării drepturilor, libertăților și demnității altor persoane, împiedicării divulgării infor-
mațiilor confidențiale sau garantării autorității și imparțialității justiției. 

7. Referitor la propunerea privind alegerea primarilor de către consiliile locale, Curtea Consti-
tuțională reține următoarele. Carta Europeană a Autonomiei Locale prevede o astfel de posibi-
litate, stipulând că consiliile sau adunările sânt compuse din membri aleși prin vot liber, secret, 
egal, direct și universal, care pot „dispune de organele executive responsabile în fața lor”. 

Practica internațională cunoaște diferite moduri de alegere a primarilor sau a persoanelor 
investite cu funcții executive similare. Astfel, ei sînt aleși de consilii sau adunări; în mod direct de 
alegători; atît de către consilii, adunări, cît și direct de către alegători. Practica atestă și numirea și 
eliberarea lor din funcție de către președintele țării ori într-un alt mod stabilit de acesta, cu apro-
barea consiliului respectiv. Constituțiile unor state nu stipulează în general modul de învestire în 
funcție a primarilor sau a persoanelor cu funcții executive similare. 
1 Tratate internaționale, vol. 1, pag. 15. 
2 Tratate internaționale, vol. 1, pag. 40.
3 Tratate internaționale, vol. 14, pag. 16, 17.
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De menționat că formarea autorităților executive locale în Republica Moldova se reglementează 
nu numai prin prevederile art.112 din Constituție, după cum s-a arătat în pct.6 din prezentul aviz, 
dar și prin dispozițiile art.2 alin.(1), art.38 alin.(1), art.39 alin.(1), art.109 alin.(1) din Constituție. 

Astfel, schimbarea modului de alegere a primarilor în Republica Moldova ar aduce atingere 
principiilor constituționale de bază ale autoadministrării publice locale. Primarii, ca și consiliile 
locale, sînt autorități ale administrației publice, care, potrivit art.109 alin.(1) din Constituție, se 
întemeiază pe principiul eligibilității. 

Curtea apreciază că în cazul în care primarii sânt aleși direct de către alegători nu se încalcă 
nici principiul responsabilității puterii executive în fața puterii reprezentative, reglementată prin 
Legea organică privind administrația publică locală nr.186-XIV din 6 noiembrie 19981. 

Enunțurile expuse se confirmă și prin structura legii precitate, care delimitează strict atribu-
țiile consiliului local și ale primarului, funcționarea lor. Astfel, conform art.38 lit.b) din Legea 
nr.186-XIV, primarul, îndeplinind atribuțiile sale principale, este dator să asigure executarea 
deciziilor consiliului local. 

8. De remarcat că în nota informativă a grupului de deputați nu este motivată propunerea de a 
exclude cuvântul „alese” din sintagma „consiliile locale alese” din art.112 alin.(1) din Constituție. 

În explicația expusă în cadrul ședinței partea a invocat art.112 alin.(3) din Constituție, care 
prevede că „modul de alegere a consiliilor locale și a primarilor, precum și atribuțiile lor, este 
stabilit de lege”, precizând că în legea organică se va stipula că consiliile locale se aleg de către 
cetățeni în mod direct. 

Analizând această propunere, Curtea constată că excluderea cuvântului „alese” din sintagma 
„consiliile locale alese” din art.112 alin.(1) face alogic alin.(3). Or, dacă nu se arată că consiliile 
locale sînt alese, n-are sens dispoziția privind modul de alegere a lor, ele putând fi numite sau 
învestite în funcție în alt mod. 

Drept contraargument, Curtea reiterează că dispozițiile art.112 alin.(1) din Legea Supremă 
constituie o garanție a respectării principiului constituțional al eligibilității autorităților adminis-
trației publice locale, garanție ce nu poate fi nici eliminată, nici substituită printr-un act normativ 
inferior Constituției. 

9. Cît privește propunerea de a exclude din art.112 alin.(2) din Constituție sintagma „ca auto-
rități administrative autonome”, Curtea Constituțională relevă următoarele. 

Potrivit art.112 alin.(2) din Constituție, consiliile locale și primarii activează, în condițiile 
legii, ca autorități administrative autonome și rezolvă treburile publice din sate și orașe; prin ele, 
potrivit alin.(1), se exercită autonomia locală. 

Autonomia locală, fiind o ultimă treaptă a descentralizării administrative, presupune transfe-
rarea unor competențe de la nivelul central către diverse organe sau autorități administrative, 
care funcționează autonom în unitățile administrativ-teritoriale, autorități alese de către colec-
tivitățile locale respective. Fiind una dintre cele mai eficiente forme de autogestiune, autonomia 
locală asigură un înalt grad de democrație, colectivitățile teritoriale autonome fiind contra puteri 
eficiente ale administrației publice centrale. 

Prin modificarea propusă consiliile locale și primarii sînt lipsiți de statutul de autorități admi-
nistrative autonome, ceea ce, de fapt, înseamnă că ele vor fi lipsite de autonomie atât pe orizon-
tală, cît și pe verticală. 

Această propunere, în primul rând, contrazice principiul autonomiei locale, consfințit în 
art.109 alin.(1) din Constituție, care statuează că administrația publică în unitățile administrativ- 
teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, ale descentralizării serviciilor publice, 
ale eligibilității autorităților administrației publice locale și ale consultării cetățenilor în probleme 
locale de interes deosebit. Art.109 alin.(2) din Constituție precizează că autonomia prevede atît 
1 M.O., 1999, nr.14-15, art.60.
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organizarea și funcționarea administrației publice locale, cît și gestiunea colectivităților pe care le 
reprezintă. 

De asemenea, propunerea respectivă intră în contradicție cu art.113 alin.(3) din Constituție, 
conform căruia raporturile dintre autoritățile publice locale au la bază principiile autonomiei, 
legalității și colaborării în rezolvarea problemelor comune. 

Potrivit art.2 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, „principiul de autonomie locală tre-
buie să fie recunoscut în legislația internă și, pe cât e posibil, în Constituție”. Art.3.1 „Conceptul 
de autonomie locală” din Cartă statuează că „prin autonomie locală se înțelege dreptul și capa-
citatea efectivă ale colectivităților locale de a rezolva și de a gira în cadrul legii, sub propria lor 
răspundere și în favoarea populațiilor, o parte importantă din treburile publice”. 

Astfel, prevederile art.112 din Constituție în redacția actuală nu contravin principiilor de bază 
ale administrației publice locale, dreptului constituțional al cetățeanului de a alege și de a fi ales, 
Cartei Europene a Autonomiei Locale. 

Pentru considerentele expuse și având în vedere că, potrivit art.141 alin.(2) din Constituție, 
proiectele de legi constituționale se prezintă Parlamentului numai împreună cu avizul Curții 
Constituționale, conducându-se după art.26 alin.(1) din Legea cu privire la Curtea Constituțio-
nală, art.61 alin.(1) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională, cu votul a cinci 
judecători, adoptă următorul 

AVIZ: 
1. Revizuirea Constituției inițiată de 52 de deputați în Parlament este conformă prevederilor 

art.141 alin.(1) lit.b) din Constituție. 
2. Proiectul de lege constituțională în partea referitoare la completarea art.72 din Constituție 

cu alin.(5) poate fi prezentat Parlamentului spre examinare, care va lua în considerare enunțurile 
din partea descriptivă a prezentului aviz. 

3. Proiectul de lege constituțională în partea referitoare la modificarea art.112 alin.(1) și alin.
(2) din Constituție depășește limitele de revizuire a Constituției prevăzute de art.142 din Consti-
tuție. 

4. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data 
adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Victor PUȘCAȘ 
Chișinău, 30 iulie 2002. Nr.2.

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea 
Constituțională și art.67 din Codul jurisdicției constituționale 

Un grup de 52 de deputați în Parlament a solicitat avizul Curții Constituționale asupra proiec-
tului de lege privind completarea art.72 din Constituție cu alin.(5) cu următorul cuprins „În 
dependență de caracterul normelor cuprinse, legile se împart în generale, speciale și excepționale” 
și excluderea cuvintelor „alese” și „aleși” și a sintagmei „ca autorități administrative autonome” 
din art.112 alin.(1) și, respectiv, alin.(2) din Constituție. 

Prin avizul din 30 iulie 2002 Curtea Constituțională a decis că proiectul în partea referitoare 
la art.72 din Constituție nu depășește limitele de revizuire a acesteia, iar în partea referitoare la 
art.112 din Constituție contravine art.142 din Constituție. 
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Fiind de acord cu plenul Curții în ceea ce privește art.112 din Constituție, consider nejustifi-
cată decizia sa asupra proiectului în partea referitoare la art.72 din Constituție pentru următoa-
rele considerente. 

Articolul 72 din Constituție stipulează categoriile de legi, indicând în alin.(1) în mod imperativ 
că Parlamentul adoptă legi constituționale, organice și ordinare. Alineatele 2, 3 și 4 stipulează 
limitativ noțiunile, aria acțiunii juridice a fiecărei categorii de legi și modul de adoptare. 

În proiectul privind completarea art.72 din Constituție cu alin.(5) se propune subdivizarea 
categoriilor de legi în generale, speciale și excepționale, dar nu se indică noțiunile, aria acțiunii 
juridice, puterea juridică și modul de adoptare a acestora. 

Fără aceste definiții exprese dispozițiile alin.(5) deschid teren pentru adoptarea arbitrară a 
unor legi, în special excepționale, care ar răspunde doar intereselor unei părți a societății, în detri-
mentul intereselor întregii societăți, ceea ce, conform art.54 alin.(1) din Constituție, este inad-
misibil. Or, art.54 alin.(1) statuează expres interdicția de a adopta legi care ar suprima sau ar 
diminua drepturile și libertățile fundamentale ale omului și cetățeanului. 

Prin dispozițiile alin.(5) propus de deputați de asemenea se încalcă flagrant principiile consti-
tuționale enunțate în titlul I din Constituție, art.1 alin.(3) din care stipulează necondiționat că 
Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și 
libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă 
valori supreme și sînt garantate. 

Consider că proiectul privind completarea art.72 din Constituție cu alin.(5) creează premise 
reale pentru depășirea limitelor de revizuire a Constituției și contravine flagrant prevederilor 
cuprinse în art.142 alin.(2) și art.5 din Constituția Republicii Moldova. 

De subliniat că, admițând spre examinare de către Parlament proiectul privind completarea 
art.72 din Constituție cu alin.(5), Curtea se contrazice. Or, în partea descriptivă Curtea arată că 
acest proiect intră în contradicție cu titlul art.72 din Constituție și cu principiul unității materiei, 
ceea ce confirmă opinia mea că proiectul depășește limitele de revizuire a Constituției. 

JUDECĂTOR AL CURȚII CONSTITUȚIONALE     Mircea IUGA 
Chișinău, 30 iulie 2002.  

OPINIE SEPARATĂ 

Examinînd inițiativa deputaților în Parlament Mihail Andronic, Gheorghe Anton, Mircea 
Anton, Antonina Baldovici, Nicolae Bondarciuc, Serafima Borgan, Valerii Burca, Ivan Calin, 
Dmitrie Carapirea, Iosif Chetraru, Mihail Chițul, Iurie Cicinov, Alexandru Ciugureanu, Ivan 
Cîlcic, Boris Cojuhari, Semion Dragan, Valentin Dragan, Valeriu Doga, Vladimir Dragomir, 
Iurie Eriomin, Vladimir Eremciuc, Ion Filimon, Natalia Gavriliuc, Ivan Grec, Boris Hotniciuc, 
Vladimir Iuzvenco, Alexei Ivanov, Alexandru Jdanov, Afanasii Mandaji, Oleg Mantorov, Anton 
Miron, Raisa Morarenco, Oleg Morii, Andrei Neguța, Victoria Novic, Vladimir Panfilov, Nicolae 
Pamujac, Ivan Pismac, Marina Podolean, Dumitru Prijmireanu, Gheorghe Popa, Mihail Rusu, 
Clavdia Sadcovscaia, Petru Silivestru, Victor Stepaniuc, Anatolii Stîngaci, Iurie Stoicov, Boris 
Ștepa, Gheorghe Tabunșcic, Djumber Todua, Ion Ursu și Iurie Zabunov, Curtea Constituțională 
a dat aviz negativ asupra proiectului de lege constituțională avansat de aceștia privind modifi-
carea art.112 alin.(1) și alin.(2) din Constituție, apreciind că el depășește limitele de revizuire a 
Constituției prevăzute de art.142 din Constituție, decizie cu care nu sînt de acord. 
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Autorii proiectului de lege au propus să se excludă din art.112 alin.(1) din Constituție cuvintele 
„alese” și „aleși”, iar din alin.(2) sintagma „ca autorități administrative autonome”. 

Consider că excluderea termenului „aleși” din sintagma „… și primarii aleși” din art.112  
alin.(1) nu contravine Constituției și normelor internaționale la care Republica Moldova este 
parte. 

Potrivit art.2 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată de Consiliul Europei la 15 
octombrie 1985, în vigoare pentru Republica Moldova de la 1 februarie 1998, „principiul autono-
miei locale trebuie să fie recunoscut în legislația internă și, pe cît e posibil, în Constituție”. 

Constituția Republicii Moldova statuează în art.109-113 principiile de bază pe care se înte-
meiază administrația publică locală. Exercitarea acestor principii, în consonanță cu prevederile 
Cartei Europene a Autonomiei Locale, are menirea de a contribui la optimizarea administrării 
treburilor publice locale. 

După mine, alegerea primarilor de către colectivitățile locale prin vot direct nu contribuie la 
conlucrarea acestora cu consiliile locale, componența cărora deseori face parte din tabăra adversă. 
Ca urmare, între consiliile locale și primari apar disensiuni și diferende greu de depășit din cauza 
ambițiilor și opțiunilor politice diametral opuse. 

Actualmente se atestă o situație paradoxală. Primarii, reprezentând o anumită formațiune 
politică, s-au plasat în opoziție față de consiliile locale, membrii cărora în majoritate fac parte din 
altă formațiune politică. Drept consecință, soluționarea problemelor colectivităților locale este 
neglijată. 

Prin excluderea cuvântului „aleși” din dispozițiile art.112 din Constituție se urmărea corelarea 
acestora cu dispozițiile Cartei Europene a Autonomiei Locale, care, în art.3, prevede posibilitatea 
alegerii primarilor de către consilii. 

Consider că alegerea primarilor de către consilii ar fi exclus disensiunile între ei, ar fi contri-
buit la soluționarea mai operativă și mai eficientă a problemelor colectivităților locale, ar fi ridicat 
atît responsabilitatea consiliilor locale, cît și a primarilor aleși de ele, fapt ignorat de către Curtea 
Constituțională în Avizul său asupra proiectului de revizuire a art.112 alin.(1) din Constituție. 

Sânt de părerea că reglementarea prin lege a modului de alegere a primarilor de către consiliile 
locale nu ar fi adus atingere principiilor autonomiei locale, dreptului de vot și dreptului de a fi 
ales, prevăzute de art.38 din Constituție. 

JUDECĂTOR AL CURȚII CONSTITUȚIONALE    Dumitru PULBERE 
Chișinău, 30 iulie 2002.
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HOTĂRÎREA PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
cu privire la constituirea Comisiei speciale pentru examinarea  

proiectelor de legi privind modificarea și completarea  
Constituției Republicii Moldova nr.1333-XV din 26.09.2002

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.135-136/1043 din 03.10.2002 

În temeiul art. 32 și art. 74/2 alin. (3) din Regulamentul Parlamentului, 
Parlamentul adoptă prezenta hotărâre. 

Art. 1. – Se constituie Comisia specială pentru examinarea proiectelor de legi privind modifi-
carea și completarea Constituției Republicii Moldova (cu numerele de intrare 1364 din 11 aprilie 
2002, 1554 din 25 aprilie 2002 și 1582 din 26 aprilie 2002), în următoarea componență: 

BRAGHIȘ Dumitru - membru al Comisiei pentru politică externă
MANDAJI Afanasii - membru al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități
MIȘIN Vadim  - vicepreședinte al Parlamentului
POSTOICO Maria  - președinte al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități
ROȘCA Iurie  - membru al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități
SIDOROV Mihail  - președinte al Comisiei pentru drepturile omului și minoritățile  

      naționale
STEPANIUC Victor - membru al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități
ZARA Nicolae  - membru al Comisiei pentru ecologie și dezvoltarea teritoriului. 

Art. 2. – Comisia, în termen de până la 13 februarie 2003, va prezenta Parlamentului un raport 
asupra rezultatelor examinării proiectelor de legi menționate. 

 
Art. 3. – Hotărârea Parlamentului nr. 608-XV din 2 noiembrie 2001 cu privire la constituirea 

Comisiei speciale pentru examinarea proiectului de Lege privind modificarea Constituției Repu-
blicii Moldova se abrogă. 

 
Art. 4. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI     Eugenia OSTAPCIUC
Chișinău, 26 septembrie 2002. 
Nr. 1333-XV. 
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LEGE
pentru modificarea Constituției Republicii Moldova  

nr.1469-XV din 21.11.2002

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.169/1290 din 12.12.2002 

Parlamentul adoptă prezenta lege constituțională. 
 
Articol unic. – Articolele 17, 18 și 19 din Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 

1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1), cu modificările ulterioare, vor avea 
următorul cuprins: 

„Articolul 17. Cetățenia Republicii Moldova 
(1) Cetățenia Republicii Moldova se dobîndește, se păstrează ori se pierde în condițiile prevă-

zute de legea organică. 
(2) Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetățenia sa și nici de dreptul de a-și schimba 

cetățenia. 
 
Articolul 18. Protecția cetățenilor Republicii Moldova 
(1) Cetățenii Republicii Moldova beneficiază de protecția statului atît în țară, cît și în străină-

tate. 
(2) Cetățenii Republicii Moldova nu pot fi extrădați sau expulzați din țară. 
 
Articolul 19. Statutul juridic al cetățenilor străini și al apatrizilor 
(1) Cetățenii străini și apatrizii au aceleași drepturi și îndatoriri ca și cetățenii Republicii 

Moldova, cu excepțiile stabilite de lege. 
(2) Cetățenii străini și apatrizii pot fi extrădați numai în baza unei convenții internaționale, în 

condiții de reciprocitate sau în temeiul hotărârii instanței de judecată. 
(3) Dreptul de azil se acordă și se retrage în condițiile legii, cu respectarea tratatelor internați-

onale la care Republica Moldova este parte.” 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI    Eugenia OSTAPCIUC 
Chișinău, 21 noiembrie 2002.  
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LEGE
pentru modificarea Constituției Republicii Moldova  

nr. 1471-XV din 21.11.2002

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.169/1294 din 12.12.2002 

Parlamentul adoptă prezenta lege constituțională. 
 
Art.I. – Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (Monitorul Oficial al Repu-

blicii Moldova, 1994, nr.1), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
1. În articolul 115, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
„(1) Justiția se înfăptuiește prin Curtea Supremă de Justiție, prin curțile de apel și prin judecă-

torii.” 
2. Articolul 116 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 116. Statutul judecătorilor 
(1) Judecătorii instanțelor judecătorești sânt independenți, imparțiali și inamovibili, potrivit 

legii. 
(2) Judecătorii instanțelor judecătorești se numesc în funcție de Președintele Republicii Mol-

dova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii. Judecătorii care au 
susținut concursul sânt numiți în funcție pentru prima dată pe un termen de 5 ani. După expira-
rea termenului de 5 ani, judecătorii vor fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, 
stabilit în condițiile legii. 

(3) Președinții și vicepreședinții instanțelor judecătorești sînt numiți în funcție de Președintele 
Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, pe un termen de 4 ani. 

(4) Președintele, vicepreședinții și judecătorii Curții Supreme de Justiție sînt numiți în funcție 
de Parlament la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Ei trebuie să aibă o vechime în 
funcția de judecător de cel puțin 10 ani. 

(5) Promovarea și transferarea judecătorilor se fac numai cu acordul acestora. 
(6) Sancționarea judecătorilor se face în conformitate cu legea. 
(7) Funcția de judecător este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții retribuite, cu 

excepția activității didactice și științifice.” 
3. Articolele 122 și 123 vor avea următorul cuprins: 
„Articolul 122. Componența 
(1) Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din judecători și profesori titulari aleși 

pentru o durată de 4 ani. 
(2) Din Consiliul Superior al Magistraturii fac parte de drept: Președintele Curții Supreme de 

Justiție, ministrul justiției și Procurorul General. 
Articolul 123. Atribuțiile 
(1) Consiliul Superior al Magistraturii asigură numirea, transferarea, detașarea, promovarea în 

funcție și aplicarea de măsuri disciplinare față de judecători. 
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(2) Modul de organizare și funcționare al Consiliului Superior al Magistraturii se stabilește 
prin lege organică.” 

 
Art.II. – (1) Sistemul judecătoresc va fi reorganizat în conformitate cu prezenta lege în termen 

de 6 luni de la intrarea ei în vigoare. 
(2) Judecătorii instanțelor judecătorești lichidate vor fi numiți în funcție în instanțele judecă-

torești existente sau nou-formate. 
 
Art.III. – (1) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii aleși pentru un mandat de 5 ani 

rămîn în funcție până la expirarea lui. Nu cad sub incidența prezentului articol membrii care, 
după intrarea în vigoare a prezentei legi, nu fac parte de drept din Consiliul Superior al Magis-
traturii. 

(2) Funcțiile vacante din Consiliul Superior al Magistraturii vor fi suplinite în condițiile legii. 
 
Art.IV. – Guvernul va prezenta Parlamentului, în termen de 3 luni, propuneri referitoare la 

aducerea legislației în vigoare în conformitate cu prezenta lege. 
 
Art.V. – Constituția Republicii Moldova, cu toate modificările și completările, va fi republi-

cată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI     Eugenia OSTAPCIUC
Chișinău, 21 noiembrie 2002.  
Nr.1471-XV. 
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AVIZUL CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA
asupra proiectului de Lege constituțională privind modificarea art. 88 lit.g)  

din Constituție nr. 3 din 26.11.2002

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.161/29 din 03.12.2002 

În numele Republicii Moldova, Curtea Constituțională în componența: 
Victor PUȘCAȘ, președinte, judecător-raportor 
Mircea IUGA, judecător 
Constantin LOZOVANU, judecător 
Dumitru PULBERE, judecător 
Elena SAFALERU, judecător 
Ion VASILATI, judecător 
cu participarea grefierului Maia Țurcan, deputatului în Parlament Victor Andrușceac, unul 

din autorii sesizării, reprezentantului permanent al Parlamentului la Curtea Constituțională Ion 
Mîțu, în conformitate cu art.135 alin.(1) lit.c) și art.141 alin.(1) lit.b) din Constituție, art.4 alin.
(1) lit.c) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, art.4 alin.(1) lit.c) și art.16 alin.(1) din 
Codul jurisdicției constituționale, a examinat în ședință plenară publică sesizarea unui grup de 
38 de deputați în Parlament, care solicită avizul Curții Constituționale asupra proiectului de lege 
constituțională privind modificarea art.88 lit.g) din Constituție. 

Având competența de a se pronunța asupra inițiativelor de revizuire a Constituției, Curtea 
Constituțională, prin decizia din 30 iulie 2002, a acceptat sesizarea pentru examinare în fond. 

În procesul examinării sesizării Curtea Constituțională a solicitat puncte de vedere Parlamen-
tului, Președintelui Republicii Moldova, Guvernului, ministerelor Justiției și Afacerilor Externe. 

Examinând sesizarea deputaților în Parlament, proiectul de lege constituțională prezentat 
spre avizare, audiind informația judecătorului-raportor și argumentele participanților la ședință, 
Curtea Constituțională 

A CONSTATAT: 
1. La 11 iulie 2002 deputații în Parlament Mihai Andronic, Victor Andrușceac, Serafima 

Borgan, Dumitru Braghiș, Ivan Calin, Mihail Chițul, Maria Cicanci, Iurie Cicinov, Victor Ciobanu, 
Alexandru Ciugureanu, Iurie Eriomin, Vladimir Eremciuc, Natalia Gavriliuc, Ivan Grec, Alexei 
Ivanov, Alexandru Jdanov, Spiridon Martîniuc, Anton Miron, Raisa Morarenco, Oleg Morii, 
Andrei Neguța, Victoria Novic, Piotr Palamarciuc, Vladimir Panfilov, Mihai Petrache, Marina 
Podolean, Maria Postoico, Dumitru Prijmireanu, Mihail Rusu, Ivan Semeniuc, Petru Silivestru, 
Afanasie Smochin, Anatolie Stîngaci, Boris Ștepa, Gheorghe Tabunșcic, Ion Ursu, Ala Ursul și 
Nicolae Zara au inițiat procedura de revizuire a Constituției, propunînd proiectul de modificare 
a art.88 lit.g). 

Conform proiectului de lege constituțională, la articolul 88 „Alte atribuții” lit.g) cuvintele 
„acordă ranguri diplomatice” se substituie cu cuvintele „acordă gradul diplomatic de ambasador 
și de ministru plenipotențiar”. 
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2. Verificând condițiile în care a fost inițiată procedura de revizuire a Constituției, Curtea 
reține următoarele. 

În conformitate cu dispozițiile art.141 alin.(1) lit.b) din Constituție, revizuirea Legii Supreme 
poate fi inițiată de un număr de cel puțin o treime de deputați în Parlament. Întrucît, potrivit 
art.60 alin.(2) din Constituție, Parlamentul este compus din 101 deputați, iar inițiativa de revi-
zuire a Constituției provine de la 38 de deputați, care constituie mai mult de o treime, Curtea 
Constituțională constată că inițiativa întrunește condiția constituțională menționată. 

Propunerea deputaților se încadrează în limitele revizuirii Constituției, prevăzute de art.142 
din Constituție. Proiectul legii constituționale corespunde exigențelor privind caracterul suveran, 
independent și unitar al statului. Modificările propuse nu vor conduce la suprimarea drepturilor 
și libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora prevăzute de Constituție. 

Curtea relevă, de asemenea, că inițiativa deputaților nu încalcă unitatea materiei constituțio-
nale, iar limitarea, extinderea și concretizarea unor atribuții ale instituțiilor constituționale este 
de competența exclusivă a Parlamentului. 

Pentru considerentele expuse și având în vedere că, potrivit art.141 alin.(2) din Constituție, 
proiectele de legi constituționale se prezintă Parlamentului numai cu avizul Curții Constituțio-
nale și conducându-se după art.26 alin.(1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, art.61 
alin.(1) și art.63 lit.a) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională, cu votul 
unanim, adoptă următorul 

AVIZ: 
1. Revizuirea Constituției inițiată de un grup de 38 de deputați în Parlament este conformă 

prevederilor art.141 alin.(1) lit.b) din Constituție. 
2. Prevederile proiectului de lege constituțională nu depășesc limitele revizuirii Legii Supreme, 

prevăzute de art.142 din Constituție. 
3. Proiectul de lege constituțională privind modificarea art.88 lit.g) din Constituție poate fi 

prezentat spre examinare Parlamentului. 
4. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data 

pronunțării și se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Victor PUȘCAȘ 
Chișinău, 26 noiembrie 2002.  
Nr.3. 
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CONSTITUȚIA ESTE UN BAROMETRU  
CARE DETERMINĂ DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII

Victor PUȘCAȘ,
doctor în drept, conferențiar universitar

Constituția este Legea Supremă a statului. În virtutea acestui fapt, celelalte legi și acte norma-
tive subsecvente nu pot contraveni sub nici o formă spiritului și literei Constituției.

Toate persoanele oficiale și cetățenii trebuie să se conformeze prevederilor Constituției. Legea 
Supremă garantează drepturile și libertățile fiecărui cetățean al Republicii Moldova și ale fiecărui 
cetățean străin și apatrid care locuiește pe teritoriul țării noastre. Ea statuează principiile funda-
mentale de dezvoltare a statului și societății, regimul de stat, prevede modul de formare și activi-
tate a autorităților publice. Cu alte cuvinte, Constituția este un barometru care determină dezvol-
tarea societății și valorile supreme ale omului.

Constituția Republicii Moldova conține 143 de articole. Pe parcursul a 8 ani de la adoptarea 
sa, la 29 iulie 1994, au fost operate modificări în doar 24 de articole. Unele modificări (art. 24, 
25, 30, 54, 55, 116) au fost determinate de aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei și de 
angajamentul asumat de a aduce legislația internă în conformitate cu standardele internaționale. 
Dintre aceste modificări menționăm: abolirea pedepsei capitale, emiterea ordinului de arest de 
către instanța judecătorească, implementarea garanțiilor suplimentare în vederea păstrării secre-
tului corespondenței și în vederea neadmiterii îngrădirii drepturilor și libertăților ș.a.

Majoritatea modificărilor și completărilor au fost operate prin Legea constituțională din 5 iulie 
2000 și au vizat articolele 74, 78, 80, 82, 83, 85, 89, 90, 91, 98, 100, 101, 102, 131, 135, 136 și 141. 
Această amplă revizuire a normelor constituționale a fost determinată de schimbarea formei de 
guvernământ și adoptarea regimului parlamentar. Au fost inserate 2 articole noi, art. 1061 și art. 
1062, care concretizează atribuțiile Guvernului în domeniul adoptării legilor. Tot atunci a fost 
modificat art.124, care stipulează atribuțiile Procuraturii.

Fiecare țară are o procedură specială de revizuire a Constituției, care, grație complexității sale, 
constituie un obstacol serios pentru orice tentativă arbitrară de intervenție în textul Constituției. 
Acest lucru nu este întâmplător, mai bine să devansăm realizarea dispozițiilor Constituției, decât 
să rămânem în urmă, adaptând continuu Constituția la anumite situații.

Considerăm oportun să reamintim celebrul dicton al lui Pitagora adresat oamenilor de stat 
din antichitate: „Nu vă lăsați în voia plăcerii de a face legi noi. Toate legile bune au fost găsite. 
Mărginiți-vă să îndreptați neajunsurile pricinuite de trecerea timpului.”

În acest sens un exemplu elocvent pentru noi este Constituția SUA, care a fost adoptată în 
1787. Pe durata a mai mult de 200 de ani în Constituția SUA au fost operate doar 27 de modificări. 
Însă acest lucru nu este caracteristic pentru constituțiile țărilor europene, în Europa existând alt 
sistem de drept, alte tradiții și altă viziune. Constituțiile țărilor europene reglementează mai deta-
liat raporturile sociale, având un conținut mai amplu și o structură mai complexă. 

Revizuirea Constituției Republicii Moldova presupune o procedură destul de complicată.
Modificarea și completarea Constituției este reglementată prin dispoziții speciale cuprinse în 

articolele 141-143. Conform acestor dispoziții, revizuirea Constituției poate fi inițiată de cel puțin 
200.000 de cetățeni, 1/3 de deputați în Parlament sau de Guvern. Proiectele legilor constituționale 
se prezintă Parlamentului numai împreună cu avizul Curții Constituționale, acesta fiind adoptat 
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cu votul a cel puțin 4 judecători. Constituția, care stabilește limitele revizuirii sale, prevede expres 
că dispozițiile privind caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum și cele referi-
toare la neutralitatea sa permanentă pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin referendum, cu 
votul majorității cetățenilor înscriși în listele electorale.

Mai mult ca atât, nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și 
libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora. Curtea Constituțională trebuie 
să emită avizul asupra proiectului legii constituționale pe parcursul a șase luni din momentul 
depunerii acestuia. Parlamentul poate adopta legea cu privire la modificarea Constituției numai 
după 6 luni de la prezentarea proiectului împreună cu avizul Curții Constituționale. Dacă pe 
durata unui an de la prezentarea proiectului, legea constituțională nu a fost adoptată de Parla-
ment, survine nulitatea proiectului. Astfel, legiuitorul însuși a creat o procedură care îl obligă să 
reflecteze mult timp asupra acestor proiecte să aducă argumente plauzibile și convingătoare în 
favoarea lor, să publice și să supună aceste proiecte unor dezbateri ample în presă. Modificarea 
Constituției nu se poate face într-un cerc restrâns, cu ușile închise. Orice modificare a Constitu-
ției privește întregul popor, de aceea trebuie gândită minuțios.

În cei opt ani care s-au scurs de la adoptarea Constituției Curtea Constituțională a examinat 
puține proiecte privind revizuirea Legii Supreme, majoritatea fiind avizate pozitiv. Au fost însă 
emise și avize negative, unul dintre care privește proiectul pentru modificarea art. 54 din Consti-
tuție privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți. Inițiatorii propuneau 
restrângerea drepturilor și libertăților cetățenilor în situații excepționale, afară de dreptul la 
locuință.

În două cazuri privind revizuirea art. 54, Curtea Constituțională a pronunțat avize nega-
tive, invocând Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenția europeană cu privire la 
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și art. 142 alin. (2) din Constituție. 
Curtea a accentuat că statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai 
decent, care să-i asigure sănătatea și bunăstarea, lui și familiei lui, cuprinzând hrana, îmbră-
cămintea, locuința, îngrijirea medicală, precum și serviciile sociale necesare. Statul trebuie să 
manifeste această grijă absolut în toate cazurile, fără excepție. Chiar și pe timp de război statul 
nu se poate dispensa de obligația constituțională de a lua măsuri în vederea satisfacerii necesită-
ților vitale ale cetățenilor săi.

Autorii proiectului au luat în considerare opinia Curții Constituționale. Proiectul legii a fost 
revăzut și, după al treilea aviz, Parlamentul a operat modificările necesare în Constituție.

Opiniile care se fac auzite în societate despre caracterul perimat al Constituției noastre și nece-
sitatea de a expune textul constituțional într-o redacție nouă sunt lipsite de temei. În prezent nu 
există argumente concludente pentru astfel de afirmații. În opinia multor experți ai organismelor 
internaționale, Republica Moldova dispune de o Constituție foarte bună, modernă, acțiunea ei 
în timp poate fi nelimitată. Ea conține condițiile și garanțiile necesare pentru edificarea statului 
democratic, de drept, cu o economie de piață modernă și mecanisme de drept care să permită 
apărarea valorilor supreme ale omului, dezvoltarea și consolidarea societății și statului.

Expunerea Constituției într-o redacție nouă nu înseamnă eliminarea, completarea sau substi-
tuirea unor norme constituționale cu altele. Chiar și necesitatea operării modificărilor redacțio-
nale în unele dispoziții constituționale trebuie să fie confirmată prin expertize serioase. Potenți-
alul Constituției este imens și nici pe departe încă n-a fost realizat. Dispozițiile constituționale 
trebuie să fie executate în toată plenitudinea lor, cu bună credință și dezvoltate prin prevederile 
altor acte normative. Constituția trebuie să fie respectată de toți. 

Constituția Republicii Moldova are un compartiment foarte important care garantează drep-
turile și libertățile cetățenilor. Dintre dispozițiile Constituției, consider definitorii articolele 15 și 
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16, care stipulează că toți cetățenii sunt egali în fața legii și liberi de a-și apăra demnitatea și drep-
turile, având și anumite obligații.

O altă dispoziție constituțională importantă privește accesul liber la justiție (art.20) și exer-
citarea dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică. Potrivit art. 53, persoana vătămată 
într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în 
termenul legal a unei cereri, este îndreptățită să obțină recunoașterea dreptului pretins, anularea 
actului și repararea pagubei. Astfel, cetățeanul beneficiază de garanții constituționale de a se apăra 
de abuzurile reprezentantului statului în contenciosul administrativ. În definitiv, orice dispoziție 
constituțională este importantă pentru dezvoltarea întregului spectru al raporturilor sociale.

Utilizând toate mijloacele de apărare existente în țară, persoana care consideră că a fost vătă-
mată în unul din drepturile sale, potrivit Constituției (art. 4), poate apela la organismele internați-
onale, la care este parte Republica Moldova, în special la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 
activitatea căreia este axată pe executarea dispozițiilor Convenției cu privire la apărarea dreptu-
rilor omului și a libertăților fundamentale, ratificată de Republica Moldova la 12 septembrie 1997.

Se poate concretiza că există suficiente mijloace de apărare a drepturilor și libertăților funda-
mentale ale omului și cetățeanului. Este important să le cunoaștem și să obținem respectarea 
drepturilor și libertăților constituționale prin mecanismele juridice existente.

Anul 2002
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CONSTITUȚIA – GARANT AL APĂRĂRII DREPTURILOR
 ȘI LIBERTĂȚILOR OMULUI ȘI CETĂȚEANULUI

Victor PUȘCAȘ,
doctor în drept, conferențiar universitar

La 29 iulie 2002 se împlinesc 8 ani de la adoptarea Constituției Republicii Moldova. În ajunul 
acestei date remarcabile la întrebările corespondentului nostru a răspuns Victor Pușcaș, Președin-
tele Curții Constituționale 

– Domnule Pușcaș, dvs. ați colaborat la elaborarea Constituției actuale. Din momentul 
adoptării ei au trecut numai 8 ani. Cît de des a fost supusă revizuirii Constituția?

– Mai întîi voi menționa că Constituția este Legea Supremă a statului. Celelalte legi și acte 
subsecvente trebuie să corespundă strict spiritului și literei Constituției.

Toate persoanele oficiale și cetățenii trebuie să-și concorde acțiunile cu Constituția. Menți-
onăm că Constituția garantează drepturile și libertățile fiecărui cetățean al Republicii Moldova, 
fiecărui cetățean străin și apatrid care locuiește pe teritoriul țării noastre. Constituția statuează 
principiile fundamentale de dezvoltare a statului și societății, regimul de stat, prevede modul de 
formare și activitate a autorităților publice. Cu alte cuvinte, Constituția este un barometru care 
determină dezvoltarea societății și valorile supreme ale omului.

Constituția conține 143 de articole. Pe parcursul a 8 ani au fost operate modificări în doar 24 
de articole.

– De ce natură sunt aceste modificări?
– Unele modificări (art.24, 25, 30, 54, 55, 116) au fost determinate de integrarea Republicii 

Moldova în Consiliul Europei, prin care și-a asumat angajamentul de a aduce legislația internă 
în conformitate cu standardele internaționale. Dintre aceste modificări menționăm: abolirea 
pedepsei capitale, emiterea ordinului de arest de către instanța judecătorească, implementarea 
garanțiilor suplimentare în vederea păstrării secretului corespondenței și în cazurile de îngrădire 
a exercitării drepturilor și libertăților ș.a.

Majoritatea modificărilor și completărilor au fost operate prin Legea constituțională din 5 iulie 
2000 în art.74, 78, 80, 82, 83, 89, 90, 91, 98, 100, 101, 102, 131, 135, 136 și 141. Această amplă 
revizuire a normelor constituționale a fost determinată de schimbarea formei de guvernămînt 
și trecerea la republica parlamentară. Au fost inserate 2 articole noi, art.1061 și art.1062, care 
concretizează atribuțiile Guvernului în domeniul adoptării legilor. Tot atunci a fost modificat 
art.124, care stipulează atribuțiile Procuraturii.

– Care este procedura de revizuire a Constituției?
– Voi sublinia că practic fiecare țară are o procedură specială care îngreunează revizuirea 

Constituției. Acest lucru nu este întâmplător. Mai bine să devansăm realizarea dispozițiilor 
Constituției decât să rămânem în urmă, adaptând continuu Constituția la anumite situații.

În antichitate Pitagora adresa oamenilor de stat următorul îndemn: „Nu vă lăsați în voia 
plăcerii de a face legi noi. Toate legile bune au fost găsite. Mărginiți-vă să îndreptați neajunsurile 
pricinuite de trecerea timpului”

– În acest sens poate servi pentru noi drept exemplu Constituția SUA?
– Fără îndoială. Adoptată în 1787, în Constituția SUA, pe durata a 200 de ani, au fost operate 

doar 27 de modificări. Însă acest lucru nu este caracteristic pentru constituțiile țărilor europene, 
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în Europa existînd alt sistem de drept, alte tradiții, altă atitudine. Constituțiile țărilor europene 
reglementează mai detaliat raporturile sociale. Dispozițiile acestor constituții au un conținut mai 
amplu. Nu face excepție nici Constituția noastră.

Însă ea stipulează o procedură complicată privind revizuirea ei.
Am în vedere articolele 141-143, care conțin dispoziții speciale privind modificarea și comple-

tarea Constituției. Dintre acestea menționez următoarele: revizuirea Constituției poate fi inițiată 
de cel puțin 200.000 de cetățeni, 1/3 de deputați în Parlament sau de Guvern. Proiectele legilor 
constituționale se prezintă Parlamentului numai împreună cu avizul Curții Constituționale, 
adoptat cu votul a cel puțin 4 judecători, aviz care stabilește limitele revizuirii Constituției. Voi 
remarca că dispozițiile privind caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum și 
cele referitoare la neutralitatea sa permanentă pot fi revizuire numai cu aprobarea lor prin refe-
rendum, cu votul majorității cetățenilor înscriși în listele electorale.

Nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora.

– Curtea Constituțională a pronunțat avize negative asupra inițiativelor de revizuire a 
Constituției?

– Curtea Constituțională a examinat puține proiecte privind revizuirea Legii Supreme, asupra 
majorității acestora fiind pronunțate avize pozitive. Au fost însă și avize negative, unul dintre care 
privește proiectul pentru modificarea art.54 din Constituție privind restrîngerea exercițiului unor 
drepturi sau al unor libertăți. Inițiatorii propuneau să fie restrînse drepturile și libertățile cetățe-
nilor în situații excepționale, afară de dreptul la locuință.

În două cazuri privind revizuirea art.54, Curta Constituțională a pronunțat avize negative, 
invocînd Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenția europeană cu privire la apărarea 
drepturilor omului și libertăților fundamentale și art.142 alin.(2) din Constituție. Curtea a relevat 
că statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i 
asigure sănătatea și bunăstarea, lui și familiei lui, cuprinzînd hrana, îmbrăcămintea, locuința, 
îngrijirea medicală, precum și serviciile sociale necesare. Această grijă statul trebuie s-o manifeste 
în toate cazurile, fără excepție. Chiar și pe timp de război statul nu se poate dispensa de obligația 
constituțională de a lua măsuri în vederea satisfacerii necesităților vitale ale cetățenilor săi.

De remarcat că subiecții care au avansat proiectele au luat în considerare opinia Curții Consti-
tuționale. Proiectul legii a fost revăzut și, după al treilea aviz, Parlamentul a operat modificările 
necesare în Constituție.

– Așadar, procedura de modificare a dispozițiilor constituționale este complicată, ceea ce ne 
conduce la ideea că nimeni nu este în drept să revizuiască în mod arbitrat și nejustificat Legea 
Supremă. Cît timp se rezervă pentru examinarea și adoptarea modificărilor constituționale?

– Curtea Constituțională este obligată să dea aviz asupra proiectului legii constituționale pe 
parcursul a șase luni din momentul depunerii acestuia. Parlamentul poate adopta legea cu privire 
la modificarea Constituției numai după 6 luni de la prezentarea proiectului împreună cu avizul 
Curții Constituționale. Dacă pe durata unui an de la prezentarea proiectului Parlamentul nu a 
adoptat legea constituțională respectivă, proiectul devine nul. Astfel legiuitorul însuși a creat 
procedura care îl obligă să reflecteze mult timp asupra acestor proiecte, să aducă argumente 
semnificative în favoarea lor, să le publice și să le supună unor dezbateri ample în presă. Or, 
modificarea Constituției nu se poate face într-un cerc restrâns, cu ușile închise. Orice modificare 
a Constituției privește întregul popor.

– În ultimul timp se vehiculează opinia că Constituția s-a învechit sau cel puțin este necesar 
să fie expusă într-o nouă redacție.

– În prezent nu există argumente serioase pentru astfel de afirmații. În opinia mea, ca și în 
opinia multor experți ai organismelor internaționale, Republica Moldova dispune de o Consti-
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tuție foarte bună, modernă, cu acțiune de durată. Ea conține condițiile și garanțiile necesare 
pentru edificarea statului democratic, de drept, cu o economie de piață modernă și mecanisme de 
drept, care permit apărarea valorilor supreme ale omului, dezvoltarea și consolidarea societății și 
statului.

Potențialul Constituției este imens și nici pe departe încă n-a fost valorificat. Dispozițiile con-
stituționale trebuie să fie executate plenar, completându-se cu prevederile actelor normative în 
vigoare.

Am rezerve și față de declarațiile privind necesitatea expunerii Constituției într-o nouă redac-
ție. Astfel de cazuri sânt cunoscute. Însă expunerea Constituției într-o redacție nouă nu înseamnă 
eliminarea, completarea sau substituirea unor norme constituționale cu altele. Chiar și necesita-
tea operării modificărilor redacționale în unele dispoziții constituționale trebuie să fie confirmată 
prin expertize serioase. Pentru moment societatea nu este la curent cu argumentele care pot servi 
drept temei pentru intervenții serioase în textul Constituției.

– În ce măsură Constituția permite cetățenilor să-și apere drepturile și libertățile?
– Consider definitorii dispozițiile art.15 și 16 din Constituție, care stipulează că toți cetățenii 

sînt egali în fața legii și liberi de a-și apăra demnitatea și drepturile, avînd și anumite obligații.
O altă dispoziție constituțională importantă în acest sens privește accesul liber la justiție (art.20) 

și exercitarea dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică. Potrivit art.53, persoana vătă-
mată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluțio-
narea în termenul legal a unei cereri, este îndreptățită să obțină recunoașterea dreptului pretins, 
anularea actului și repararea pagubei. Astfel cetățeanul beneficiază de garanții constituționale de 
a se apăra de abuzurile în serviciu ale reprezentantului statului în contenciosul administrativ. Însă 
ar fi incorect să evidențiez doar articolele citate. Orice dispoziție constituțională este importantă 
pentru dezvoltarea întregului spectru al raporturilor sociale.

Utilizînd toate mijloacele de apărare existente în țară, persoana care consideră că a fost vătă-
mată în unul din drepturi, potrivit Constituției (art.4), poate apela la organismele internațio-
nale, la care este parte Republica Moldova. În special la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 
activitatea căreia este îndreptată spre executarea dispozițiilor Convenției cu privire la apărarea 
drepturilor omului și libertăților fundamentale, ratificată de Republica Moldova la 12 septembrie 
1997.

Se poate concretiza că există suficiente mijloace de apărare a drepturilor și libertăților omului 
și cetățeanului. Este important să le cunoaștem și să obținem respectarea drepturilor și libertăților 
constituționale prin mecanismele juridice existente.

În încheiere felicit cititorii cu ocazia Zilei Constituției, dorindu-le succes prosperitate și noi 
împliniri. Fie ca Constituția să le fie sprijin în toate aspirațiile și acțiunile.
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HOTĂRÎREA PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
privind aprobarea grupului de persoane care vor activa în Comisia  
pentru elaborarea proiectului noii Constituții a Republicii Moldova  

nr. 180-XV din 17.04.2003
(în vigoare 17.04.2003) 

 
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.77-79 art.361 din 25.04.2003

În temeiul art.4 din Hotărârea Parlamentului nr.160-XV din 4 aprilie 2003 privind unele 
aspecte ale mecanismului de elaborare a proiectului noii Constituții a Republicii Moldova,

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.
 
Art.1. – Se aprobă grupul de persoane care vor activa în Comisia pentru elaborarea proiectului 

noii Constituții a Republicii Moldova în următoarea componență:
CHISEEV Nicolai
CREANGĂ Ion
MOCREAC Vladimir.
 
Art.2. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.
 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI    Eugenia OSTAPCIUC
Chișinău, 17 aprilie 2003. 
Nr.180-XV. 



211

25 de ani

HOTĂRÎREA PARLAMENTULUI REPUBCLIII MOLDOVA
cu privire la constituirea Comisiei speciale pentru examinarea  

proiectelor de legi privind modificarea și completarea  
Constituției Republicii Moldova nr. 243-XV din 13.06.2003

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.123-125/500 din 20.06.2003 

În temeiul art.32 și art.74/2 alin.(3) din Regulamentul Parlamentului, 
Parlamentul adoptă prezenta hotărâre. 
 
Art. 1. – Se constituie Comisia specială pentru examinarea proiectelor de legi privind modifi-

carea și completarea Constituției Republicii Moldova (nr. de intrare 3705 din 11 octombrie 2002, 
4372 din 6 decembrie 2002 și 4445 din 11 decembrie 2002) în următoarea componență: 

 
BRAGHIȘ Dumitru - membru al Comisiei pentru politică externă
MANDAJI Afanasi - membru al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități
MIȘIN Vadim - vicepreședinte al Parlamentului
POSTOICO Maria - președinte al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități
ROȘCA Iurie - membru al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități
SIDOROV Mihail - președinte al Comisiei pentru drepturile omului și minoritățile naționale
STEPANIUC Victor - membru al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități
ZARA Nicolae - membru al Comisiei pentru ecologie și dezvoltarea teritoriului. 

Art. 2. – Comisia, pînă la 10 octombrie 2003, va prezenta Parlamentului un raport asupra 
rezultatelor examinării proiectelor de legi menționate. 

 
Art. 3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI     Eugenia OSTAPCIUC 
Chișinău, 13 iunie 2003.  
Nr.243-XV 
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LEGE 
pentru modificarea Constituției Republicii Moldova nr. 344-XV din 25.07.2003

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.170-172/721 din 08.08.2003 

Parlamentul adoptă prezenta lege constituțională.
Articol unic. – Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 1994, nr.1), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
1. Articolul 73 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 73. Inițiativa legislativă 
Dreptul de inițiativă legislativă aparține deputaților în Parlament, Președintelui Republicii 

Moldova, Guvernului, Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia.” 
2. Articolul 110 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 110. Organizarea administrativ-teritorială 
(1) Teritoriul Republicii Moldova este organizat, sub aspect administrativ, în sate, orașe, 

raioane și unitatea teritorială autonomă Găgăuzia. În condițiile legii, unele orașe pot fi declarate 
municipii. 

(2) Localităților din stânga Nistrului le pot fi atribuite forme și condiții speciale de autonomie 
în conformitate cu statutul special adoptat prin lege organică. 

(3) Statutul capitalei Republicii Moldova orașul Chișinău se reglementează prin lege organică.” 
3. Articolul 111 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 111. Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia 
(1) Găgăuzia este o unitate teritorială autonomă cu un statut special care, fiind o formă de 

autodeterminare a găgăuzilor, este parte integrantă și inalienabilă a Republicii Moldova și soluți-
onează de sine stătător, în limitele competenței sale, potrivit prevederilor Constituției Republicii 
Moldova, în interesul întregii populații, problemele cu caracter politic, economic și cultural. 

(2) Pe teritoriul unității teritoriale autonome Găgăuzia sînt garantate toate drepturile și liber-
tățile prevăzute de Constituția și legislația Republicii Moldova. 

(3) În unitatea teritorială autonomă Găgăuzia activează organe reprezentative și executive 
potrivit legii. 

(4) Pământul, subsolul, apele, regnul vegetal și cel animal, alte resurse naturale aflate pe teri-
toriul unității teritoriale autonome Găgăuzia sânt proprietate a poporului Republicii Moldova și 
constituie totodată baza economică a Găgăuziei. 

(5) Bugetul unității teritoriale autonome Găgăuzia se formează în conformitate cu normele 
stabilite în legea care reglementează statutul special al Găgăuziei. 

(6) Controlul asupra respectării legislației Republicii Moldova în unitatea teritorială autonomă 
Găgăuzia se exercită de Guvern, în condițiile legii. 

(7) Legea organică care reglementează statutul special al unității teritoriale autonome Găgă-
uzia poate fi modificată cu votul a trei cincimi din numărul deputaților aleși în Parlament.”

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI     Eugenia OSTAPCIUC
Chișinău, 25 iulie 2003. Nr.344-XV. 
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DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA
privind respingerea sesizării deputatului în Parlament Mihai Petrache  

despre interpretarea art.60 alin.(1) și art.66 lit.c) din Constituție din 25.12.2003 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.16-18/4 din 23.01.2004 

Curtea Constituțională în componența: 
Victor PUȘCAȘ – președinte 
Mircea IUGA – judecător 
Constantin LOZOVANU – judecător 
Dumitru PULBERE – judecător 
Elena SAFALERU – judecător 
Ion VASILATI – judecător-raportor 
cu participarea grefierului Maia Țurcan, examinând, în conformitate cu art.44 din Codul juris-

dicției constituționale, sesizarea deputatului în Parlament Mihai Petrache despre interpretarea 
art.60 alin.(1) și art.66 lit.c) din Constituție, 

A CONSTATAT: 
Prin Hotărârea nr.2 din 27 martie 1995 „Cu privire la practica aplicării de către instanțele 

judecătorești a legislației despre încasarea cheltuielilor de judecată în cauzele civile” Plenul Curții 
Supreme de Justiție a atenționat instanțele judecătorești că ele au dreptul să aprecieze contractul 
încheiat între partea în proces și avocat (reprezentant) și să reducă suma care urmează a fi înca-
sată pentru participarea la proces a avocatului (reprezentantului), dacă se va constata că aceasta 
a fost majorată substanțial în raport cu timpul folosit în ședința judiciară, caracterul și complexi-
tatea cauzei, valoarea acțiunii, volumul de lucru etc. 

Considerând că prin explicația respectivă Curtea Supremă de Justiție a instituit o normă de 
drept, deputatul în Parlament Mihai Petrache a sesizat Curtea Constituțională, solicitând inter-
pretarea art.60 alin.(1) și art.66 lit.c) din Constituție. 

În procesul examinării preliminare Curtea a constatat că datele prin care autorul își înteme-
iază sesizarea nu pot fi reținute ca probe admisibile, întrucît ele vizează indirect problema inter-
pretării constituționale, pe când necesitatea interpretării trebuie să fie confirmată prin existența 
problemei de drept rezultată din caracterul neuniform al dispozițiilor constituționale, după care 
de fapt se conduc subiecții respectivi. 

Interpretarea dispozițiilor Legii Supreme de către Curtea Constituțională are drept scop elimi-
narea ambiguităților, elucidarea conținutului și evidențierea principiilor de drept cuprinse în ele. 
Prin urmare, numai o ambiguitate, observată de subiecții cu drept de sesizare a Curții Constituți-
onale în virtutea activității lor într-o autoritate publică și a atribuțiilor care le revin în situații con-
crete, poate servi drept temei pentru examinarea unei cauze privind interpretarea Constituției. 

Potrivit art.60 alin.(1) din Constituție, Parlamentul este organul reprezentativ suprem al popo-
rului Republicii Moldova și unica autoritate legislativă a statului, iar conform art.66 lit.c) din 
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Constituție, una din atribuțiile de bază ale Parlamentului este interpretarea legilor și asigurarea 
unității reglementărilor legislative pe întreg teritoriul țării. 

Dispozițiile constituționale precitate nu conțin ambiguități, imprecizii sau neclarități, ele sînt 
absolut exprese și, prin urmare, nu necesită să fie interpretate de Curtea Constituțională. 

Curtea observă de asemenea că Hotărârea Curții Supreme de Justiție nr.2 din 27 martie 1995, 
care a determinat obiectul sesizării, are un caracter explicativ și nu este obligatorie pentru execu-
tare. Mai mult, la 24 octombrie 2003 Plenul Curții Supreme de Justiție a adoptat Hotărârea nr.30, 
în care a relevat că pricinile aflate pe rol la data de 12 iunie 2003 se vor examina de instanțele jude-
cătorești conform procedurii stabilite de noul Cod de procedură civilă, iar hotărârile explicative 
ale Curții Supreme de Justiție nu se vor aplica în partea care contravin noului Cod de procedură 
civilă. 

Pentru considerentele expuse, conducându-se după art.24 alin.(2) din Legea cu privire la 
Curtea Constituțională și art.40 alin.(3) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Consti-
tuțională 

DECIDE: 
1. Se respinge sesizarea deputatului în Parlament Mihai Petrache despre interpretarea art.60 

alin.(1) și art.66 lit.c) din Constituție. 
2. Prezenta decizie este definitivă și se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 
 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Victor PUȘCAȘ
Chișinău, 25 decembrie 2003. 
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29 IULIE – ZIUA ADOPTĂRII CONSTITUȚIEI REPUBLICII MOLDOVA,
LEGEA SUPREMĂ A STATULUI

Victor PUȘCAȘ,  
doctor în drept

Adoptată de către Parlament la 29 iulie 1994, Constituția a declarat statul suveran și indepen-
dent Republica Moldova stat de drept, devenind, în istoria țării noastre, unul din actele juridice 
fundamentale adoptate după Declarația de Independență.

Elaborată și adoptată în condiții istorice absolut noi, generate de transformările cardinale 
produse în țările Europei de Est și de Vest, Constituția din anul 1994, după esență și conținut, 
diferă în mod radical de constituțiile socialiste. Toate țările ex-socialiste ca Bulgaria, România, 
Slovacia, Cehia, Ungaria, Polonia, Iugoslavia, țările fostei Uniuni Sovietice și alte țări europene au 
efectuat transformări în organizarea constituțională. Nu a făcut excepție nici Republica Moldova.

După declararea suveranității (la 23 iunie 1990) și independenței (la 27 august 1991) statul 
nostru s-a orientat ferm la standardele internaționale, optând pentru democratizarea societății și 
schimbarea priorităților în politica statului. Pentru realizarea acestor obiective Republica Moldova 
a aderat la principalele tratate internaționale, asumându-și obligația de a respecta prevederile 
statuate, și a devenit membru al celor mai prestigioase organizații internaționale.

În condițiile noi țara noastră, ca membră a comunității internaționale, trebuia să adopte alte 
modalități de edificare a statului de drept, într-o altă formulă, decât cea statuată în constituțiile 
anterioare, trebuiau abordate într-o viziune diferită problemele politice, economice și financiare 
ale statului, drepturile, libertățile și îndatoririle cetățenilor, organizarea și activitatea organelor de 
stat ș.a.

Pentru prima dată în istoria statului nostru, Legea Supremă din anul 1994 a proclamat supre-
mația Constituției ca fiind unul din principiile fundamentale ale statului de drept. Mai mult 
decât atât, pentru prima dată Constituția a statuat una din garanțiile juridice fundamentale ale 
supremației Constituției – controlul constituționalității legilor. În acest scop a fost creată Curtea 
Constituțională, organ specializat și independent față de organele puterii de stat.

În constituțiile anterioare dispozițiile privind drepturile și libertățile fundamentale ale cetă-
țenilor Republicii Moldova nu erau corelate cu normele și standardele internaționale, ci doar cu 
normele dreptului sovietic. Actuala Constituție statuează principii noi în domeniul drepturilor și 
libertăților fundamentale ale cetățeanului: prioritatea normelor dreptului internațional în dome-
niul drepturilor omului, accesul liber la justiție, prezumția nevinovăției, neretroactivitatea legii, 
pluralismul politic ș.a.

Constituția din anul 1994 a repus în drepturi instituția proprietății private, ignorată de consti-
tuțiile socialiste. Fiind unul din fundamentele regimului constituțional și piatra unghiulară a 
libertății persoanei, dreptul la proprietatea privată este garantat de art. 46 din Constituție.

Totodată, Constituția prevede coexistența armonioasă a dreptului la proprietatea privată și 
publică. Astfel, conform art. 127 din Constituție, bogățiile de orice natură ale subsolului, spațiul 
aerian, apele și pădurile folosite în interes public, resursele naturale ale zonei economice și ale 
platoului continental, căile de comunicație, precum și alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul 
exclusiv al proprietății publice.
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Dreptul la proprietatea privată a fost delimitat nu numai în funcție de obiect, dar și de subiect. 
În particular, cetățenii străini și apatrizii nu pot avea în proprietate privată terenuri agricole sau 
fonduri forestiere.

Constituția Republicii Moldova a instituit o formă principial nouă de guvernare. Proclamând 
republica, Constituția din anul 1994 a instituit forma prezidențială de guvernare și regimul politic 
semiprezidențial. În anul 2000 Parlamentul a modificat forma de guvernare, optând pentru repu-
blica parlamentară. Astfel, în Republica Moldova a fost transpusă ideea supremației parlamen-
tarismului, care este o tendință predominantă în Europa. Alegerea Președintelui țării de către 
Parlament constituie una din garanțiile esențiale pentru realizarea principiului separației puterii 
de stat.

Noua Constituție delimitează cu mai multă claritate raporturile dintre organele puterii de stat 
centrale și locale. Astfel, art. 109 statuează că administrația publică în unitățile administrativ- 
teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, ale descentralizării serviciilor publice, 
ale eligibilității autorităților administrației publice locale și ale consultării cetățenilor în proble-
mele locale de interes deosebit.

Curtea Constituțională, într-un șir de hotărâri ale sale, a apărat cu principialitate și consec-
vență principiul supremației Constituției pentru păstrarea bazelor constituționale de formare 
a autorităților administrației publice locale. Opinia publică a tratat neunivoc unele hotărâri ale 
Curții Constituționale în această problemă, reproșându-i faptul că nu a ținut cont de dispozițiile 
Cartei Europene a Autonomiei Locale.

În acest context, cu titlu de remarcă, vom menționa că dispozițiile Cartei Europene a Auto-
nomiei Locale nu au un caracter exhaustiv, ele conținând un șir aproximativ de condiții nece-
sare pentru organizarea autoadministrării publice locale. Statele pot consfinți în constituțiile lor 
garanții suplimentare în acest domeniu. O astfel de garanție prevede Constituția noastră, care 
consacră principiul eligibilității autorităților administrației publice locale. Conform acestui prin-
cipiu, primarii satelor, orașelor și municipiilor se aleg de populație prin sufragiu universal, egal, 
direct, secret și liber exprimat.

Normele constituționale noi reglementează multiple probleme, dintre care menționăm în mod 
special pe cele referitoare la bugetul de stat.

Potrivit art. 131 din Constituție, bugetul public național cuprinde bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de stat și bugetele raioanelor, orașelor și satelor. Nu se poate stipula nici o 
cheltuială bugetară fără a indica sursa de finanțare. 

Alin. (4) al acestui articol statuează că orice propunere legislativă sau amendament care atrag 
majorarea sau reducerea veniturilor bugetare sau împrumuturilor, precum și majorarea sau redu-
cerea cheltuielilor bugetare pot fi adoptate numai după ce sunt acceptate de Guvern.

Indiscutabil, soluționarea acestei probleme la nivel constituțional este de natură să asigure 
stabilitatea în sfera financiară a statului.

Constituția prevalează și are putere juridică supremă în raport cu alte legi. Aplicabilitatea 
Constituției, care constituie baza juridică a întregii legislații și nucleul sistemului de drept, se 
extinde asupra tuturor relațiilor sociale.

Supremația Constituției Republicii Moldova se exprimă și prin faptul că ea apără atât intere-
sele întregului popor, cât și interesele membrilor partidelor și organizaților social-politice și ale 
fiecărui individ în parte.

De menționat faptul că principiul supremației Constituției determină statutul ei în societate 
și în sistemul politic, precum și atitudinea societății față de stat și instituțiile politice principale 
prevăzute de Legea Supremă. Această situație nu este surprinzătoare. De-a lungul mai multor 
ani puterea de stat, puterea politică și legislația s-au aflat în mâinile aparatului de partid. În astfel 
de condiții, nu Constituția, ci deciziile partidului aveau statut de lege supremă și exercitau rolul 
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dominant în societate. Constituția, în mare, purta un caracter formal, multe din dispozițiile ei 
fiind declarative. Pentru prima dată principiul supremației normelor constituționale a fost statuat 
în art. 7 din Constituția adoptată la 29 iulie 1994. Potrivit acestui articol, Constituția Republicii 
Moldova este legea ei supremă. Nici o lege și nici un alt act juridic care contravine prevederilor 
Constituției nu are putere juridică.

Această dispoziție constituțională exprimă ideea că toate elementele sistemului politic al țării 
se subordonează Constituției, idee realizată și prin contribuția Curții Constituționale, care, prin 
hotărârile pronunțate, reafirmă principiul supremației Constituției în toate sferele vieții social- 
economice. De remarcat că pe durata întregii sale activități Curtea a supus controlului consti-
tuționalității mai mult de 200 de acte normative, o parte din prevederile acestora fiind declarate 
neconstituționale și, ca urmare, excluse din circuitul legal.

Astfel, Curtea își onorează conștiincios și cu bună credință funcția sa de bază – asigurarea 
supremației Constituției, care este Legea Supremă a societății și statului.

Anul 2003
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HOTĂRÂREA CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA
privind interpretarea dispozițiilor art.116 alin.(3) din Constituție  

nr.7 din 18.03.2004

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.53-55/13 din 02.04.2004 

În numele Republicii Moldova, 
Curtea Constituțională în componența: 
Victor PUȘCAȘ – Președinte 
Mircea IUGA – judecător 
Constantin LOZOVANU – judecător 
Dumitru PULBERE – judecător-raportor 
Elena SAFALERU – judecător 
Ion VASILATI – judecător 
cu participarea grefierului Maia Țurcan, dlor Mihai Petrache, deputat în Parlament, autorul 

sesizării, Ion Mîțu, reprezentantul permanent al Parlamentului la Curtea Constituțională, în 
conformitate cu art.135 alin.(1) lit.b) din Constituție, art.4 alin.(1) lit.b) din Legea cu privire la 
Curtea Constituțională, art.4 alin.(1) lit.b) și art.16 alin.(1) din Codul jurisdicției constituționale, 
a examinat în ședință plenară deschisă dosarul pentru interpretarea dispozițiilor art.116 alin.(3) 
din Constituție. 

Drept temei pentru examinarea dosarului a servit sesizarea deputatului în Parlament Mihai 
Petrache, depusă la 12 noiembrie 2003, în conformitate cu art.24 și 25 din Legea cu privire la 
Curtea Constituțională, art.38 și 39 din Codul jurisdicției constituționale. 

Prin decizia Curții Constituționale din 1 decembrie 2003 sesizarea a fost acceptată spre exami-
nare în fond. 

În procesul examinării preliminare a sesizării Curtea Constituțională a dispus de punctele de 
vedere comunicate de Parlament, Președintele Republicii Moldova, Centrul de Creație Legislativă 
al Guvernului, Procuratura Generală a Republicii Moldova, Centrul pentru Drepturile Omului 
din Moldova. 

Examinând materialele dosarului, audiind informația prezentată de judecătorul-raportor, 
explicațiile participanților la proces, Curtea Constituțională 

A CONSTATAT: 
Potrivit dispozițiilor art.116 alin.(3) din Constituție, președinții și vicepreședinții instanțelor 

judecătorești sânt numiți în funcție de Președintele Republicii Moldova, la propunerea Consi-
liului Superior al Magistraturii, pe un termen de 4 ani. 

Autorul sesizării solicită interpretarea dispozițiilor constituționale enunțate în sensul dacă 
termenul de 4 ani, pentru care sânt numiți în funcție președinții și vicepreședinții instanțelor 
judecătorești, privește toate instanțele, inclusiv Curtea Supremă de Justiție. 

Analizând obiectul sesizării, Curtea reține următoarele: 
Autoritatea judecătorească, fiind una dintre cele trei ramuri ale puterii de stat, are menirea de 

a exercita apărarea eficientă a drepturilor persoanelor fizice și juridice. 
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În sensul dispozițiilor constituționale, organizarea și funcționarea instanțelor judecătorești 
sânt de competența legislativului și impun condiția de a fi reglementate prin lege organică (art.72 
alin.(3) lit.e)). 

Principiul organizării și funcționării puterii judecătorești poate fi definit ca niște reguli cu 
caracter general pe baza cărora sânt structurate și își exercită atribuțiile prevăzute de lege instan-
țele judecătorești, raporturile dintre ele, precum și relațiile pe care le stabilesc cu celelalte autori-
tăți ale statului, cu organizațiile private și cu cetățenii. 

Aceste reguli caracterizează spiritul organizării judiciare, conferă puterii judecătorești o fizi-
onomie proprie și le generează activitatea. Ele sânt stipulate în Constituție și în legile organice 
privind organizarea și funcționarea instanțelor judecătorești. Principiile fundamentale ale orga-
nizării judiciare și funcționării justiției sânt comune tuturor instanțelor judecătorești, indiferent 
de natura acestora. 

Art.115 din Constituție, intitulat „Instanțele judecătorești”, statuează expres că justiția se 
înfăptuiește prin Curtea Supremă de Justiție, prin curțile de apel și prin judecătorii. 

Conform alin.(4) din art.116 din Constituție, președintele, vicepreședinții și judecătorii Curții 
Supreme de Justiție sânt numiți în funcție de către Parlament, la propunerea Consiliului Superior 
al Magistraturii. Ei trebuie să aibă o vechime în funcția de judecător de cel puțin 10 ani. 

Alin.(4) precitat nu stipulează expres durata exercitării funcțiilor de președinte și vicepreșe-
dinte al Curții Supreme de Justiție. 

Curtea consideră că, întrucît Curtea Supremă de Justiție face parte din cele trei instanțe jude-
cătorești, prin care, conform art.115 alin.(1) din Constituție, se înfăptuiește justiția în Republica 
Moldova, dispoziția constituțională privind termenul de 4 ani pentru care sânt numiți în funcție 
președinții și vicepreședinții instanțelor de judecată cuprinsă în art.116 alin.(3) comportă un 
caracter general în raport cu alin.(4) care îl succedă și care reglementează desemnarea președin-
telui, vicepreședinților și judecătorilor Curții Supreme de Justiție. 

Art.10, intitulat „Instanțele judecătorești”, din Legea privind organizarea judecătorească, de 
asemenea, începe șirul instanțelor judecătorești cu Curtea Supremă de Justiție, indirect dînd vala-
bilitate tezei, potrivit căreia termenul de 4 ani, stipulat de art.116 alin.(3) din Constituție pentru 
președinții și vicepreședinții instanțelor de judecată, privește și președintele și vicepreședinții 
Curții Supreme de Justiție, indiferent de faptul cine face desemnările: Președintele Republicii 
Moldova, exponent al puterii executive, în cazul prevederilor alin.(3), sau Parlamentul, exponent 
al puterii legislative, în cazul prevederilor alin.(4), și indiscutabil nu implică subrogarea atribuți-
ilor acestor două puteri în sensul analizat. 

Alin.(3) din art.116 din Constituție stipulează expres că președinții și vicepreședinții instan-
țelor judecătorești sânt numiți în funcție pe un termen de 4 ani. Limitarea termenului nu aduce 
atingere garanțiilor constituționale privind independența, imparțialitatea și inamovibilitatea 
judecătorului, consacrate de art.116 alin.(1) din Constituție, întrucît vizează doar funcțiile admi-
nistrative deținute în instanțe judecătorești. 

Art.39 alin.(2) din Constituție statuează expres că „oricărui cetățean i se poate asigura, potrivit 
legii, accesul la o funcție publică”. Alte articole din Constituție – 64 alin.(3), 66, 82, 88, 116 alin.
(2) și (3), 125 alin.(1), 133 alin.(3) – statuează clar procedurile constituționale privind accesul la o 
funcție oficială de stat de interes public sau politic deosebit. Așadar, Constituția, atât prin norme 
generale, cât și prin norme speciale, statuează accesul fiecărui cetățean la o funcție publică. 

Legiferarea termenului de exercițiu al unor funcții oficiale de stat de interes public sau politic 
deosebit se întemeiază pe doctrina clasică a separației puterilor. Conform art.6 din Constituție, 
în Republica Moldova puterea legislativă, executivă și judecătorească sânt separate și colaborează 
în exercitarea prerogativelor ce le revin. În executarea acestui principiu fundamental, legiuitorul 
constituant a legiferat, prin art.63 alin.(1), că durata mandatului Parlamentului, autoritatea legis-
lativă, este de 4 ani; prin art.80 alin.(1), că mandatul Președintelui Republicii Moldova durează  
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4 ani și se exercită de la data depunerii jurământului; prin art.103 alin.(1), că Guvernul își exercită 
mandatul până la data validării alegerilor pentru un nou Parlament; prin art.116 alin.(3), supus 
interpretării în prezenta hotărâre, că președinții și vicepreședinții instanțelor judecătorești sânt 
numiți în funcție pe un termen de 4 ani. 

Din analiza logico-sistematică a prevederilor constituționale enunțate rezultă fără echivoc 
necesitatea stabilirii termenului de exercitare a funcțiilor de președinte și vicepreședinte al Curții 
Supreme de Justiție. 

Curtea relevă că numirea președintelui și vicepreședinților Curții Supreme de Justiție pentru 
un termen nedeterminat comportă avantaje și dezavantaje evidente. Or, în orice moment Parla-
mentul poate revoca președintele sau vicepreședintele Curții Supreme de Justiție sau, dimpotrivă, 
funcțiile respective pot fi ocupate de aceleași persoane un termen nelimitat. Ca urmare, se pune în 
pericol independența administrării instanței judecătorești supreme, se încalcă principiul rotației 
cadrelor, apare riscul conducerii unipersonale a instanței pe parcursul mai multor ani, se elimină 
șansele altor judecători de a promova în funcțiile respective, intervine un impediment în selec-
tarea, recrutarea, desemnarea și desfășurarea carierei judecătorului. 

În Hotărârea nr.26 din 23 mai 2002 „Pentru controlul constituționalității Legii nr.583-XV din 
25 octombrie 2001 „Cu privire la punerea în aplicare a art.16 din Legea nr.514-XIII din 6 iulie 
1995 „Privind organizarea judecătorească”1 Curtea Constituțională a reținut că „deținerea func-
ției de președinte sau vicepreședinte al unei instanțe judecătorești nu poate fi considerată ca un 
drept câștigat definitiv”. 

Curtea reiterează această concluzie și relevă oportunitatea de a pune în termen exercitarea 
funcțiilor de președinte și vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție. 

La 25 octombrie 20012 Curtea Constituțională a avizat pozitiv proiectul de lege pentru modifi-
carea și completarea unor dispoziții constituționale, inclusiv a alin.(2), (3) și (4) ale art.116. 

Alin.(4) din art.116 din proiectul respectiv prevedea că președinții și vicepreședinții instanțelor 
judecătorești sânt numiți în funcție de Parlament, la propunerea Consiliului Superior al Magis-
traturii, pe un termen de 4 ani. 

Însă la etapa legiferării legiuitorul constituant a schimbat concepția, modificând esențial 
proiectul supus avizării. 

Având în vedere enunțurile expuse, Curtea apreciază că dispoziția privind termenul de 4 ani, 
pentru care sânt numiți în funcție președinții și vicepreședinții instanțelor judecătorești, cuprinsă 
în art.116 alin.(3) din Constituție, se extinde asupra președintelui și vicepreședinților Curții 
Supreme de Justiție. 

Pentru motivele arătate, în temeiul art.140 din Constituție, art.26 din Legea cu privire la Curtea 
Constituțională, art.61 alin.(2) și art.62 pct.a) și b) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea 
Constituțională 

HOTĂRĂȘTE: 
1. În sensul art.116 alin.(3) din Constituție, dispoziția privind termenul de 4 ani, pentru care 

sânt numiți în funcție președinții și vicepreședinții instanțelor judecătorești, se extinde asupra 
președintelui și vicepreședinților Curții Supreme de Justiție, numiți în funcție în condițiile stipu-
late de art.116 alin.(4) din Constituție. 

2. Prezenta Hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la 
data adoptării și se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Victor PUȘCAȘ 
Chișinău, 18 martie 2004.  
Nr.7.   

1 M.O., 2002, nr.71-73, art.16.
2 M.O., 2001, nr.133-135, art.37.
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ADRESĂ 
În cadrul examinării cauzei pentru interpretarea dispoziției constituționale privind termenul 

de 4 ani, pentru care sânt numiți în funcție președinții și vicepreședinții instanțelor judecătorești, 
Curtea Constituțională a observat că Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție nr.789-XIII 
din 26.03.1996 (cu modificările și completările ulterioare), nu reglementează expres termenul de 
exercitare a funcțiilor de președinte și vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție. 

Or, în sensul dispozițiilor constituționale, organizarea și funcționarea instanțelor judecătorești 
sânt de competența legislativului și impun condiția de a fi reglementate prin lege organică (art.72 
alin.(3) lit.e)). 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art.28 alin.(4) din Legea cu privire la Curtea Consti-
tuțională, art.79 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea atrage atenția Parlamentului asupra 
oportunității lichidării lacunei semnalate. 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Victor PUȘCAȘ
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10 ANI A CONSTITUȚIEI REPUBLICII MOLDOVA
29 iulie, Ziua Constituției Republicii Moldova

Mesaj de felicitare

Ziua Constituției, de la adoptarea căreia în acest an marcăm un deceniu, are o semnificație 
deosebită, deoarece întruchipează năzuințele poporului nostru exprimate prin Declarațiile de 
Suveranitate (23 iunie 1990) și de Independență (27 august 1991).

Concepută conform standardelor moderne, Constituția reprezintă cadrul juridic fundamental 
pentru organizarea și funcționarea statului și a societății pe baze democratice, garantează valorile 
supreme de existență și prosperitate ale omului și poporului.

Or, așa cum se afirmă în Declarația franceză a drepturilor omului și cetățeanului din 1789: 
„Societatea, în care drepturile nu sînt garantate și în care separația puterilor nu este stabilită, nu 
are Constituție”.

Zece ani au demonstrat viabilitatea Legii Supreme. Toate prevederile ei au o importanță egală, 
deoarece asigură, în limitele opțiunilor exprimate, principiile de dezvoltare a statului moldove-
nesc, aspirațiile poporului de integrare în comunitatea internațională, de implementare a stan-
dardelor de apărare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului in viața de zi cu zi.

Câmpul constituțional este vast și permite nu numai apărarea demnității și spiritului de liber-
tate ale omului, dar și garantarea prosperității fiecărui individ. În această perioadă dificilă de 
tranziție este semnificativ rolul Constituției în formarea bazelor legislației naționale, cu atât mai 
mult cu cit în acest sens nu a existat o experiență care să poată fi preluată.

Considerăm că potențialul Legii Supreme nu s-a epuizat. Rezervele de aplicare a normelor 
constituționale, la baza cărora se află cele mai progresiste acte internaționale, sînt foarte mari. 
Nu ne rămâne decât să le transpunem în viață. Acest lucru depinde de fiecare din noi – cetățenii 
Republicii Moldova. Felicitări de Ziua Constituției, stimați concetățeni!

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Victor PUȘCAȘ 
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DEZVOLTAREA CONSTITUȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA  –  
UN DECENIU AL CONSTITUȚIEI

Victor PUȘCAȘ,  
Președintele Curții Constituționale

Constituția, ca lege supremă a statului, marchează o anumită etapă în evoluția societății, 
un anumit nivel de maturitate a membrilor societății, propunând pentru viitor un program de 
dezvoltare, fiind un manifest al victoriilor și împlinirilor poporului. Caracterul suprem al Consti-
tuției se deduce nu numai din locul pe care-l ocupă în ierarhia actelor normative, dar și din faptul 
că ea se află în serviciul întregului popor, dar nu apără doar interesele unui grup social. Acest act 
politico-juridic statuează modul de organizare și exercitare a puterii și, după autoritatea și forța sa 
juridică, subordonează orice decizie adoptată de guvernanți. Or Constituția este concepută într-o 
viziune mai largă, care excede juridicul, atestând o realitate politică și statală ce se identifică cu 
societatea. În orice țară democratic Constituția este baza care suportă povara întregului sistem de 
drept. În cazul apariției unor fisuri în această bază, există pericolul demolării întregului sistem de 
drept al societății, al formării unui vid legal, ceea ce, iminent, generează instabilitate.

Adoptarea Declarației de Suveranitate la 23 iunie 1990 de primul Parlament, constituit prin 
alegeri libere și democratice, a înscris o nouă filă în dezvoltarea statalității Republicii Moldova. 
Conform Declarației, poporul a devenit izvorul și purtătorul suveranității, exercită prin inter-
mediul reprezentanților săi. Republica Moldova a fost declarată stat unitar și indivizibil, deschis 
pentru colaborare cu alte state, năzuind spre aderarea la ONU și structurile internaționale, bazîn-
du-și activitatea pe principiile separației puterilor în stat și protecției drepturilor omului. Această 
Declarație a pus bazele reformei constituționale, stipulând în ultimul alineat că principiile enun-
țate în Declarație vor servi ca punct de reper la elaborarea noii Constituții.

Principiile organizării statale, proclamate de Declarația de Suveranitate, au devenit punctul 
de plecare pentru instaurarea noii democrații în Republica Moldova, iar Declarația s-a situat 
pe o poziție superioară Constituției din 1978. Spre deosebire de multe state ex-socialiste, Repu-
blica Moldova nu a marcat dobândirea suveranității și independenței sale prin adoptarea unei 
noi Constituții. După 1989, în baza Constituției Moldovei din 1978, prin intermediul refor-
melor constituționale și legale, s-a instaurat un regim democratic de guvernare. La 26 iulie 1990,  
bazîndu-se pe Declarația de Suveranitate, Parlamentul a adoptat Legea nr.194–XII, prin cate a 
modificat art.74 din Constituție și a legalizat că în continuare actele adoptate de organele puterii 
de stat ale URSS vor acționa pe teritoriul Moldovei numai după ce vor fi ratificate de organul 
legislative suprem. Cadrul normativ adoptat ulterior a contribuit în mare măsură la democrati-
zarea societății și liberalizarea economiei. Menționăm în special Codul funciar, legile cu privire 
la proprietate, cu privire la privatizare, cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, cu privire la 
investițiile străine, cu privire la societățile pe acțiuni, cu privire la partide și alte organizații soci-
al-politice, cu privire la alegerea Președintelui, cu privire la Guvern ș.a.

Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, este prima Constituție in istoria 
statului nostru, care a instaurat un regim pe deplin democratic, bazat pe prioritatea drepturilor 
și libertăților fundamentale, orientat spre binele cetățenilor și al societății. Spre deosebire de 
România, Rusia ș.a., Constituția Republicii Moldova nu a fost un colac de salvare al noii demo-
crații. Majoritatea principiilor și normelor Constituției au fost implementate până la adoptarea 
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ei, pe parcursul a cinci ani de guvernare, în condițiile noii democrații, fiind încercate de timp 
și societate, servind drept reper pentru edificarea noii constituții. Una din sarcinile principale 
ale Constituției din 1994 a fost punerea în valoare a potențialului politic și social deja acumulat. 
Astfel, Constituția Republicii Moldova a legitimat relațiile sociale fundamentale deja instaurate, 
servind drept bază pentru reglementarea lor în continuare.

Odată cu fundamentarea relațiilor constituționale existente, Constituția a instituit relații și 
instituții politice noi, rolul primordial al cărora rezidă în formarea unui mecanism adecvat al 
contractului social pentru permanentizarea regimului democratic de guvernare, promovarea și 
apărarea eficientă a drepturilor și libertăților constituționale.

Pentru prima dată în istoria statului nostru Constituția a proclamat Republica Moldova ca stat 
suveran, independent și neutru, stat de drept, fundamentat pe principiile supremației Constitu-
ției, separației și colaborării puterilor în stat, legalității, priorității și protecției drepturilor omului, 
pluralismului politic, principii capabile să anihileze orice tentativă de reinstaurare a dictaturii și 
totalitarismului, de reinstituire a unei ideologii oficiale.

Constituția a statuat modul de formare, atribuțiile și raporturile între cele mai importante 
instituții caracteristice statului de drept: parlament, Guvern, Președintele țării și autoritatea jude-
cătorească. A instituit atributele statalității. Proclamând principiul supremației Legii Supreme, 
Constituția a stabilit ierarhia actelor legislative adoptate de Parlament, a delimitat competențele 
între instituțiile politice supreme ale statului și a specificat domeniile care se reglementează prin 
acte normative de Guvern.

Constituția Republicii Moldova a consfințit drepturile și libertățile fundamentale ale cetă-
țeanului proclamate de Declarația Universală a Drepturilor Omului și de cele două pacte interna-
ționale în domeniu și a dedicat un capitol separat principiilor aplicabile drepturilor și libertăților 
fundamentale. Declarația Universală a Drepturilor Omului, deși în forma sa originară nu poartă 
un caracter obligatoriu pentru Republica Moldova, după valoarea sa juridică a fost ridicată la 
nivelul normelor constituționale. Constituția a instituit un mecanism eficient de protecție a drep-
turilor omului, care corespunde standardelor internaționale în domeniu.

Este de remarcat că în acest domeniu Constituția a constata succesele obținute de statul nostru 
în cei cinci ani de guvernare (1990-1994), deoarece, la momentul adoptării ei, Republica Moldova 
era parte la tratatele internaționale cu privire la drepturile omului.

Revizuind relațiile dintre cetățean și stat, Constituția a statuat principiul responsabilității 
statului față de cetățean, garant al respectării căruia este Curtea Constituțională.

Într-o viziune nouă a fost reglementată corelația între dreptul intern și dreptul internațional. 
Principiul internațional privind dreptul tratatelor a fost aplicat nu numai Declarației Universale a 
Drepturilor Omului, ci și celorlalte pacte și tratate la care Republica Moldova este parte. Potrivit 
normelor constituționale, tratatele internaționale care contravin Constituției intră în vigoare 
numai după revizuirea Constituției. În temeiul acestor norme Republica Moldova și-a revizuit 
relațiile cu comunitatea internațională.

Un loc distinct în Constituție în ocupă dispozițiile privind administrația publică locală, potrivit 
cărora administrația publică în unitățile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile 
autonomiei locale, ale descentralizării serviciilor publice, ale eligibilității organelor administrației 
publice locale și ale consultării cetățenilor în problemele locale de interes deosebit.

Pentru prima dată în istoria statului nostru a fost instituită procedura inițiativei populare de 
revizuire a Constituției, într-un titlu separat reglementându-se procedura și limitele revizuirii 
Constituției sub controlul riguros al Curții Constituționale.

Prin valoarea și coerența normelor sale Constituția îndeplinește una din cele mai importante 
misiuni – cea de factor stabilizator al societății. Nu poate fi trecut cu vederea faptul că Constituția 
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Republicii Moldova a asigurat tranziția pașnică și eficientă de la totalitarism la sistemul demo-
cratic de guvernare, de la unitarism și monopartitism la pluralismul de opinii și pluripartitism. 

Pentru înțelegerea rolului Constituției în societate, este necesar de a efectua o trecere în revistă 
a realizărilor obținute sub auspiciile ei.

Grație implementării normelor constituționale Republica Moldova are în prezent un sistem 
juridic de guvernare bazat nu numai pe separația rigidă a puterilor de stat, ci și pe colaborarea 
eficientă a acestora. Pe parcursul existenței de un deceniu a Constituției Republica Moldova a 
experimentat două regimuri de guvernare: semiprezidențial, de la adoptare, și parlamentar, după 
anul 2000. Ambele regimuri s-au dovedit a fi viabile și, în esență, nu au afectat principiul separa-
ției și colaborării puterilor în stat. Însă în acest context se enunță de asemenea critici referitoare 
la aplicarea prevederilor legale și a dispozițiilor constituționale în corespundere cu standardele 
europene. Sistemul de drept, în mare măsură, a fost adus în conformitate cu prevederile valoroase 
ale Declarației Universale a Drepturilor Omului, ale celor două pacte internaționale (16.12.66, 
New-York) și tratatelor internaționale în domeniul drepturilor omului, la care Republica Moldova 
este parte. În anul 1997 a fost creată instituția avocatului parlamentar, instituție publică de certă 
valoare democratică și fondat Centrului pentru Drepturile Omului.

Pentru optimizarea protecției drepturilor omului și asigurarea exercițiului principiului acce-
sului liber la justiție a fost reformat sistemul judiciar. S-a deschis calea de acces la Curtea Euro-
peană pentru Apărarea Drepturilor Omului.

Adoptarea Constituției a impulsionat dezvoltarea proprietății private, a activității de antrepre-
noriat și formarea economiei de piață în ansamblu. În mare măsură, de încurajarea activității de 
întreprinzător și crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producție, prin-
cipii consfințite în legea de bază a țării, depinde succesul dezvoltării economice a țării. Declarând 
suveranitatea și independența Statului, Constituția a acordat reprezentanților poporului posibi-
litatea de a soluționa problemele națiunii fără intervenții externe. Republica Moldova a devenit 
membru cu drepturi depline al prestigioaselor structuri internaționale și regionale ONU, OSCE, 
Consiliul Europei ș.a.

Constituția a creat un bastion al său – Curtea Constituțională, delegându-i astfel de atribuții, 
ca apărarea dispozițiilor constituționale, asigurarea și realizarea principiului separației puterilor 
în stat, garantarea responsabilității statului față de cetățean, aplanarea conflictelor între puterile 
statului.

Pe parcursul activității sale, prin prerogative sancționării actelor normative contrare Legii 
Supreme, Curtea Constituțională a format un mecanism eficient de control al constituționalității 
legilor. Prin avizele asupra inițiativelor de revizuire a Constituției și hotărârile de interpretare a 
dispozițiilor constituționale, ea și-a adus aportul la perfecționarea și înțelegerea sensului adevărat 
al normelor constituționale.

Prin instituirea unei proceduri speciale, Constituția a stabilit un mecanism relativ rigid de 
modificare a normelor constituționale. Ca urmare, pe parcursul unui deceniu au fost modificate 
32 de norme constituționale, care au vizat incompatibilitățile, imunitatea și independența repre-
zentanților poporului, instituția cetățeniei, sistemul judecătoresc, statutul autorităților sătești și 
orășenești, investitura și competența Președintelui țării. Unele modificări au fost determinate 
de integrarea Republicii Moldova în structurile internaționale și angajamentul de a aduce legis-
lația internă în concordanță cu standardele internaționale privind drepturile omului, dintre care 
menționăm: abolirea pedepsei capitale, emiterea mandatului de arest de către instanța judecăto-
rească, implementarea garanțiilor suplimentare în vederea păstrării secretului corespondenței și 
în reglementarea cazurilor de restrângere a exercițiului drepturilor și libertăților cetățenilor ș.a.

Practic nu există norme de drept ideale, chiar și în statele cu cea mai avansată democrație și 
bogate tradiții constituționale. Privite printr-o optică obiectivă, unele dispoziții ale Constituției 



226

CONSTITUȚIA  REPUBLICII  MOLDOVA    

Republicii Moldova sânt susceptibile de interpretări diferite și, pentru acest motiv, necesită o 
reevaluare minuțioasă. Constituția țării noastre poate fi criticată și pentru lipsa cadrului normativ 
de reglementare a unor instituții. În prezent însă, pentru o guvernare mai eficace a societății, este 
necesar de a pune accentul nu pe lacunele Constituției și fundamentarea revizuirii sau, mai rău, a 
abrogării ei, ci pe valorificarea potențialului ei, realizarea deplină a prevederilor constituționale. 
Or, potențialul Constituției nu s-a epuizat.

Revizuirea frecventă a normelor constituționale comportă mai multe pericole, cele mai grave 
fiind instabilitatea socială, necunoașterea Constituției, pierderea de către Constituție a calității de 
factor stabilizator al societății. Pentru Republica Moldova aceste pericole sînt cu atît mai drastice, 
cu cît ea nu a ajuns la stabilitate economică și nu a înregistrat un nivel avansat de cultură politică 
și juridică.

Orice țară democratică își dorește o Constituție, care prin autoritatea și puterea dispozițiilor 
sale guvernează sistemul de drept și menține stabilitatea socială. Republica Moldova nu face 
excepție de la această regulă.

2004
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IN MEMORIAM

Pavel BARBALAT,
primul Președinte al Curții Constituționale, a început să scrie un articol 
pentru ediția specială a revistei „Justiția constituțională”. Avea multe de 
spus, deoarece a contribuit în mod decisiv la întemeierea, afirmarea și 

consolidarea acestei instituții fundamentale a statului de drept.

JUBILEUL CONSTITUȚIEI REPUBLICII MOLDOVA, 
MOMENT SEMNIFICATIV PENTRU MEDITAȚII SERIOASE 

(Note pentru conferința științifico-practică din 23 iulie 2004)

Fiind un fenomen social dinamic, dreptul este supus schimbărilor care se produc în societate. 
Normele și principiile constituționale nu fac excepție de la această regulă, deoarece ele reprezintă 
norme de drept.

Din punct de vedere politic, orice constituție exprimă realitățile politice existente la momentul 
adoptării sale. În cazul în care au loc schimbări profunde în domeniul relațiilor sociale, este firesc 
să se modifice și constituția. În caz contra rea devine un obstacol serios în calea progresului social 
și politic al statului respective.

Pînă în prezent (fără a ține cont de formele de guvernămînt și de culoarea regimurilor politice, 
precum și de aria de acțiune) în Republica Moldova au funcționat șase constituții, adoptate în anii 
1925, 1938, 1939, 1978 și, actuala, din 29 iulie 1994.

Credem că nu e necesar să expunem cauzele și situațiile care au dus la apariția, revizuirea și 
dispariția constituțiilor anterioare.

Menționăm doar că penultima constituție (din 1978) în anii 1988-1993 a suferit multiple modi-
ficări, încât practic s-a transformat într-o constituție nouă. Însă și în această variantă ea nu mai 
corespundea realităților interne și internaționale în domeniul constituirii și funcționării statului. 
Nu corespundea nici după formă, nici după conținut.

În situația creată Parlamentul Republicii Moldova, executând un volum considerabil de muncă, 
la 29 iulie 1994 a adoptat noua Constituție.

Conform art.1 din titlul VII, Constituția actuală a intrat în vigoare la 27 august 1994. La această 
data Constituția Republicii Moldova din 15 aprilie 1978 a fost în întregime abrogate.

Meditații serioase trezește nu atât jubileul semnificativ al Constituției actuale, cît importanța 
evenimentului adoptării ei.

Unii savanți-constituționaliști din SUA (de exemplu, dr. Swart) consider că textul constituției 
adoptate în perioada de tranziție, cu rare excepții, suferă modificări în special în primii 10-15 ani 
după adoptare, apoi are loc o stabilizare relativă a ei.

Această prognoză științifică s-a adeverit în Republica Moldova. Astfel, în 1996 în Constituția 
Republicii Moldova au fost operate 5 modificări (în art. 116, 2 articole, 122, 123, art.III din titlul 
VII), în 2000 – 24 de modificări (art. 74, 78, 80, 81, art. 82 și 83 excluse, 85, 89, 90, 91, 98 – 4 modi-
ficări, 100, 101 – 2 modificări, 102, 1061, 1062 introduse, 124, 131, 135 – 2 modificări, 136, 141), în 
2001 – 6 modificări (art. 24, 25 – 2 modificări, 30, 54, 55), în 2002 – 4 modificări (art. 18, 19, 70, 
115), în 2003 – 3 modificări (art. 73, 110, 111).
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ȘEDINȚA SOLEMNĂ A PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
CONSACRATĂ ANIVERSĂRII A X-EA

DE LA ADOPTAREA CONSTITUȚIEI REPUBLICII MOLDOVA

La 29 iulie, la Palatul Republicii a avut loc Ședința solemnă a Parlamentului dedicată aniversării 
a X-ea de la adoptarea Constituției. La manifestare a participat Președintele Republicii Moldova, 
Vladimir Voronin, Președintele Parlamentului, Eugenia Ostapciuc, prim-ministrul republicii, 
Vasile Tarlev, Președintele Cuții Constituționale, Victor Pușcaș, primii conducători ai statului, 
Mircea Snegur și Petru Lucinschi, ex-speakerii Dumitru Moțpan și Dumitru Diacov, deputați ai 
actualului Parlament, precum și ai Legislativului care a adoptat Legea Supremă, miniștri, repre-
zentanți ai misiunilor diplomatice, ai mijloacelor de informare în masa etc.

În debutul ședinței solemne Președintele Parlamentului Eugenia Ostapciuc a menționat că 
Legea Supremă a întrunit toate normele juridice și standardele moderne care garantează dreptu-
rile, libertățile și obligațiunile fundamentale ale cetățenilor și ale statului. Elaborarea Legii prin-
cipale a tării a constituit exprimarea dorinței ferme a cetățenilor de a construi un stat bazat pe 
drept, o societate deschisă către libertate și justiție, către celelalte valori supreme ale omenirii.

Mircea Snegur, primul președinte al țării, a apreciat Constituția de la 1994 drept un docu-
ment ce corespunde tuturor normelor unui stat de drept, menționînd că Republica Moldova pe 
parcursul acestor 10 ani s-a afirmat ca un stat democratic, în care toate procesele, inclusiv alege-
rile, integrarea europeană și colaborarea externă a Moldovei se desfășoară pe fundalul unei baze 
democratice. Petru Lucinschi, ex-președinte al țării și ex-președinte al Parlamentului, a apreciat 
drept cel mai mare merit al deputaților care au adoptat în 1994 Constituția Republicii Moldova 
depășirea mentalității vechi, care le era caracteristică atunci. Totodată, el a subliniat că, deși Consti-
tuția actuală a fost o necesitate a momentului și una din condițiile aderării Republicii Moldova 
la Consiliul Europei, Legea Fundamentală a țării conține un volum destul de mare de prevederi 
juridice pentru un viitor democratic al statului. Dumitru Diacov, ex-președintele Parlamentului, 
a constatat că, de fapt, Constituția actuală a Republicii Moldova constituie un compromis al 
evenimentelor și situației politice la momentul votării ei de către deputați, ea fiind, desigur, pasi-
bilă modificărilor ulterioare. Redacției le-au fost prezentate discursurile președintelui Republicii 
Moldova, Vladimir Voronin și președintelui Curții Constituționale, Victor Pușcaș, care le dăm 
publicității.
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DISCURSUL PREȘEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA
VLADIMIR VORONIN

Onorată asistență,
Exact zece ani în urmă, în această zi, a fost adoptată Constituția Republicii Moldova – prima 

Constituție a statului moldovenesc suveran și independent. Constituția țării, cel mai important 
act politico-juridic, care stabilește drepturile și îndatoririle cetățenilor în relațiile cu statul, precum 
și funcțiile, atribuțiile, responsabilitățile puterilor în stat. Constituția constituie temelia statului de 
drept și democratic. Starea de constituționalitate a societății din Republica Moldova, în ansam-
blul ei, s-a consolidat treptat. Supremația Constituției nu mai este negată astăzi de nimeni, iar 
regimul constituțional a trecut cu succes cea mai relevantă – cea a timpului. Putem afirma cu 
satisfacție că în țara noastră democrația constituțională și-a demonstrat viabilitatea și vigoarea. 
Cetățenii Republicii Moldova fac apel la prevederile Constituției pentru a-și apăra drepturile și 
pentru a sancționa abuzurile sau încălcările. Mai mult chiar, deseori, bazându-se pe aceste preve-
deri ei solicită modificarea legislației în vigoare sau sporirea eficienței unor anumitor instituții.

Legea Fundamentală a consfințit opțiunea poporului țării noastre pentru dezvoltarea pe calea 
independenței și suveranității. Astăzi, deja, nu ne putem imagina viața fără pluralitate politică, 
fără alegeri libere și periodice, fără separarea și colaborarea puterilor și încă fără multe alte atri-
bute ale democrației. Toate acestea au la bază buchea Constituției.

Aniversarea unui deceniu de la adoptarea Constituției constituie, în același timp, și un prilej 
pentru a face unele bilanțuri, pentru a medita asupra viitorului democrației și al statului de drept.

Adoptarea Constituției a constituit momentul decisiv în procesul instaurării statalității Repu-
blicii Moldova, la al căror fundament au stat Declarația de Suveranitate și Declarația de Inde-
pendență. Încă atunci s-a evidențiat, in mod logic, necesitatea stringentă de a adopta o nouă 
Constituție. Desigur, pentru ca situația în țară să devină stabilă, numai existența Constituției nu 
este suficientă. Această înțelege fiecare din noi. Dar existența Constituției este condiția absolut 
obligatorie pentru ca statul să se dezvolte pe cale democratică.

Textul Constituției reflectă aspirațiile seculare ale poporului de a trăi într-o țară suverană, 
reflectă continuitatea statalității poporului moldovenesc în contextul istoric și etnic al devenirii 
lui ca națiune. În ea, statul de drept, pacea civilă, democrația, demnitatea omului, drepturile și 
libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic sânt decla-
rate valori supreme. Astfel, în Constituție a fost exprimată voința poporului moldovenesc, care 
și-a declarat deschis și ferm dorința de a păși pe calea independenței, instituind o democrație reală, 
întemeind activitatea instituțiilor statului pe o nouă concepție cu privire la drepturile omului și 
la libertățile cetățenești, precum și cu privire la mecanismele juridice de garantare și apărare a 
acestora.

Este cert că vom reuși să realizăm tot ce dorim, numai respectând Constituția și îndeplinind 
prevederile constituționale. Sânt convins că orice abatere de la ea va duce neapărat la subminarea 
statalității, la compromiterea autorității statului în general. Respectarea principiilor și normelor 
constituționale a creat premise pentru întărirea legalității în stat, a favorizat dezvoltarea societăți 
civile, precum și a servit drept catalizator pentru justiția constituțională și afirmarea unui sistem 
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judiciar viabil. Putem spune ferm că prin adoptarea Constituției s-a consolidat statalitatea. În 
decursul celor zece ani, care au trecut de la adoptarea Constituției, am avut cu toții ocazia să 
constatăm că sânt domenii constituționale incomplet definite sau că unele soluții constituționale 
nu mai corespund situației actuale. Desigur, Constituția adoptată în 1991 reflectă condițiile în 
care a fost elaborată, de aceea nu este de mirare că ea a suportat șapte modificări prin care au fost 
actualizate unele din dispozițiile inițiale, au fost complinite unele omisiuni sau eliminate unele 
imperfecțiuni. Aceste modificări au fost următoarele:

•	 din 19 iulie 1996- prin care a fost specificat statutul judecătorilor;
•	 din 5 iulie 2000 – prin care au fost revăzute rolul Președintelui Republicii Moldova și moda-

litatea de alegere a acestuia;
•	 din 12 iulie 2001 – prin care a fost abolită pedeapsa cu moartea și specificate durata reținerii 

persoanei și a ținerii ei sub arest;
•	 cele din 21 noiembrie 2002-care se referă la unele prevederi ce țin de cetățenia Republicii 

Moldova, la incompatibilitățile deputaților în Parlament, la statutul judecătorilor și la 
sistemul judecătoresc;

•	 și din 25 iulie 2003 – care se referi la statutul Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia.
În acest context, vreau să menționez următoarele. Deoarece, demnitatea omului, drepturile și 

libertățile lui constituie valori supreme și sânt garantate de stat, recent am înaintat inițiativa de 
a conferi Curții Constituționale competența de a supraveghea respectarea drepturilor și libertă-
ților fundamentale prevăzute în Convenția a Europeană a Drepturilor Omului și în Constituția 
statului nostru. Astfel, orice persoană, care pretinde că i-ar fi fost încălcat vreun drept, consfințit 
în Constituție sau în tratatele internaționale cu privire la drepturile omului la care Republica 
Moldova este parte, va avea posibilitatea să se adreseze Curții Constituționale, care se va pronunța 
asupra acestui fapt. Consider că aplicarea acestei proceduri va contribui la consolidarea meca-
nismului național de protecție a drepturilor omului și la reducerea la maximum a numărului de 
astfel de încălcări în justiția națională.

Vreau să remarc că toate prevederile Constituției prezintă același interes, pentru că ele au 
asigurat și continuă să asigure premisele constituționale ale democrației, definind clar obiectivele 
strategice.

Desigur, așa putea vorbi despre semnificațiile și efectele, indiscutabil favorabile, ale modificării 
Constituției, despre succesele obținute în realizarea prevederilor ei, precum și despre schimbă-
rile ce s-au produs în societate, dar mă voi opri numai asupra unor probleme cu care ne mai 
confruntăm.

După adoptarea Constituției a urmat o a doua etapă, una și mai dificilă – etapa edificării statului 
de drept și a modernizării economiei naționale.

În Republica Moldova s-a înregistrat o scădere bruscă a nivelului de trai al populației, proces 
prin care au trecut multe țări în perioada de tranziție, deoarece acesta este cauzat de dereglarea 
generală a economiei. E ușor să demolezi și e mult mai greu să construiești ceva. În primii ani 
de după proclamarea independenței Republicii Moldova, la noi s-a demolat rapid, cu eficiență 
maximă. S-a demolat, dar nu s-a zidit nimic în schimb. Acest fapt a avut ca efecte dezorganizarea 
și anarhia în economie, efecte care au generat toate fenomenele negative din viața economică 
pe care le cunoaștem. Unul din aceste fenomene este polarizarea socială excesivă. Consecințele 
ei negative trezesc îngrijorare, de aceea ridicarea nivelului de trai rămâne o sarcină prioritară. 
Aceasta este și apartenența lor politică. Trebuie să demonstrăm atât cetățenilor noștri, cât și comu-
nității internaționale că avem o atitudine responsabilă față de statul nostru, că suntem capabili 
să dezvoltăm și să consolidăm statalitatea. Pentru această trebuie să implementăm mecanismele 
unei economii moderne, antrenate în concurență liberă.
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Societatea mai este prejudiciată de efectele negative ale unor fenomene ca separatismul, 
corupția, evaziunea fiscală și criminalitatea, generate de neglijarea legislației tării. Lupta împo-
triva acestor fenomene este o misiune obligație comună a tuturor organismelor statului, dar și 
a societății civile. Este nevoie de aplicarea fermă a legilor, de transparență și control, de funcțio-
narea eficientă a sistemului judecătoresc. Până în prezent nu a fost încă realizată sarcina princi-
pală – reintegrarea statului nostru. Deși Constituția prevede că localităților din stânga Nistrului 
pot fi atribuite forme și condiții speciale de autonomie, cu părere de rău, un asemenea statut nu 
a fost încă elaborat. Trebuie să depunem maximum de eforturi pentru a restabili integritatea țării 
și a asigura egalitatea în drepturi, a tuturor cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de locul 
unde își au domiciliul. Am făcut această abatere pentru că cele menționate constituie problemele 
majore cu care se confruntă societatea și care impun adoptarea consecventă de măsuri pentru 
soluționarea lor și conformarea cadrului constituțional necesităților vitale ale statului.

Marcând ziua adoptării Constituției, noi evidențiem principalele aspecte ale ei, și anume: 
principiile democratice de organizare a statului nostru, separarea puterilor, libertățile politice și 
economice ale cetățenilor. Însă ideea principală a Constituției constă în aceea că statul trebuie să 
servească societății, poporului. Constituția trebuie să fie operantă, întru asigurarea bunăstării și 
succesului cetățenilor țării.

În faptul că Republica Moldova s-a afirmat astăzi ca stat este, desigur, și un mare merit al 
autorilor Constituției – Legea Supremă a Statului. Atunci, în 1994, Constituția a stabilit reguli 
clare pentru toate puterile. Prin adoptarea Constituției, Republica Moldova a lărgit considerabil 
drepturile și libertățile omului. Fără a face o analiză retrospectivă exhaustivă, vreau să subliniez 
că în cei zece ani de aplicare, Constituția și-a demonstrat valabilitatea și viabilitatea. Legea Funda-
mentală s-a dovedit a fi un corp de principii și norme moderne, realiste, în concordanță cu ceea 
ce ne-am propus să construim și în armonie cu valorile și obiectivele statelor moderne. Totodată, 
vreau să menționez că, de la 1994 încoace, s-a reușit de a aduce în concordanță cu Constituția 
toate legile și actele juridice. Mai mult decât atât, aproape toate deciziile Curții Constituționale, 
prin care s-a constatat neconstituționalitatea unor norme de drept, au fost executate. Și aceasta 
este firesc, pentru că nici o lege și nici un alt act juridic nu trebuie să contravină Legii Supreme a 
Statului.

Faptul că avem o Constituție și legi bune, modeme, europene nu este suficient, dacă nu le 
respectăm, dacă nu le apărăm și, mai ales, dacă nu credem în ele. Respectarea Constituției trebuie 
să devină o normă de comportament pentru toți cetățenii țării, dar în special, pentru funcționarii 
publici și pentru politicieni. Sânt convins că mai trebuie încă să învățăm să trăim conform Consti-
tuției. Trebuie încă să învățăm, să respectăm Constituția și să educăm în acest spirit generațiile în 
creștere, pentru că respectarea Legii Supreme a Statului se află la baza dezvoltării statalității și a 
independenței. Acum este momentul să învățăm din greșelile comise în trecut, să ne concentrăm 
asupra reformelor economice, pentru că fără o economie performanță nu pot fi asigurate prospe-
rarea țării și o protecție socială care să corespundă nevoilor și așteptărilor populației. Dezvoltarea 
statului este un proces continuu. De aceea, astăzi, pentru noi este deosebit de importantă experi-
ența acumulată în cei zece ani de aplicare a Constituției.

Vă felicit cu prilejul aniversării a zecea de la adoptarea Constituției și Vă mulțumesc pentru 
atenție.
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DISCURSUL PREȘEDINTELUI CURȚII CONSTITUȚIONALE
VICTOR PUȘCAȘ

Onorată asistență !
Cea de-a 10-a aniversare a Constituției Republicii Moldova are o semnificație deosebită, deoa-

rece întruchipează năzuințele poporului nostru exprimate prin Declarația de Suveranitate din  
23 iunie 1990 și Declarația de independență din 27 august 1991.

Concepută conform standardelor moderne, Constituția reprezintă cadrul juridic fundamental 
pentru organizarea și funcționarea statului și a societății pe baze democratice, garantează valorile 
supreme de existență și prosperitate ale omului și poporului.

Or, după cum se afirmă în Declarația franceză a drepturilor omului și cetățeanului din 178-9: 
„Societatea, în care drepturile nu sînt garantate și în care separația puterilor nu este stabilă nu are 
Constituție”.

O constituție viabilă, vital necesară pentru un stat în plină renovare trebuie să conțină premise 
reale pentru evoluția societății. Constituția este actul care contribuie la formarea societății civile 
și a mecanismelor de autodezvoltare ale societății. 

Ea conține bazele legale pentru apărarea și dezvoltarea societății civile și garantarea siguranței 
individului ca factor de bază al societății. În această ordine de idei Constituția are menirea de a 
corespunde intereselor generale ale societății civile și statului de drept.

O constituție trebuie să fie unică în felul său, precum este unică societatea pentru buna guver-
nare a căreia este elaborate. Aceste caracteristici esențiale ale constituției unei societăți în tranziție 
sânt caracteristice și Constituției Republicii Moldova.

Zece ani au demonstrat viabilitatea Legii Supreme. Toate prevederile ei au o importanță egală, 
deoarece exprimă principiile de dezvoltare a statului moldovenesc, aspirațiile poporului de inte-
grare în comunitatea mondială, de implementare a standardelor de apărare a drepturilor funda-
mentale ale omului în viața de zi cu zi.

Câmpul constituțional este vast și permite nu numai apărarea demnității și spiritului de liber-
tate ale omului, dar și garantarea prosperității fiecărui individ, avînd la bază un șir de norme noi, 
care nu erau cunoscute sau nu erau real garantate în constituțiile precedente ale statului sovietic, 
dreptul la libera circulație, libertatea conștiinței, libertatea opiniei și a exprimării, libertatea întru-
nirilor, libertatea partidelor ș. a. În această perioadă dificilă de tranziție este semnificativ rolul 
Constituției în formarea bazelor legislației naționale, cu atât mai mult cu cît în acest sens nu a 
existat o experiență care să poată fi preluată.

Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, este prima Constituție în istoria 
statului nostru, menită să instaureze un regim democratic, bazat pe prioritatea drepturilor și 
libertăților fundamentale, orientat spre binele cetățenilor și al societății. Spre deosebire de alte 
state ex-socialiste, Constituția Republicii Moldova nu a fost un colac de salvare al noii demo-
crații. Majoritatea principiilor și normelor Constituției au fost implementate până la adoptarea 
ei, pe parcursul a cinci ani de guvernare – 1989-1994, în condițiile noii democrații, fiind încer-
cate de timp și societate, servind drept reper pentru elaborarea noii constituții. Una din sarcinile 



233

25 de ani

principale ale Constituției din 1994 a fost punerea în valoare a potențialului politic și social deja 
acumulat. Astfel, Constituția Republicii Moldova a legitimat relațiile sociale fundamentale deja 
instaurate, servind drept bază pentru reglementarea lor în continuare.

Odată cu fundamentarea relațiilor constituționale existente, Constituția a înființat relații și 
instituții politice noi, rolul primordial al cărora rezidă în formarea unui mecanism adecvat pentru 
permanentizarea regimului democratic de guvernare, promovarea și apărarea eficientă a dreptu-
rilor și libertăților omului.

Pentru prima dată în istoria statului nostru Constituția a proclamat Republica Moldova ca stat 
suveran, independent și neutru, stat de drept, fundamentat pe principiile supremației Constitu-
ției, separației și colaborării puterilor în stat, legalității, priorității și protecției drepturilor omului, 
pluralismului politic, principii capabile să reducă la zero orice tentativă de reinstaurare a dicta-
turii și totalitarismului de reinstituire a unei ideologii oficiale.

Constituția a consfințit atributele statalității și modul de formare, atribuțiile și raporturile între 
cele mai importante instituții caracteristice statului de drept Parlament, Guvern, Președintele 
țării și autoritatea judecătorească.

Proclamând principiul supremației Legii Supreme, Constituția a stabilit ierarhia actelor legisla-
tive adoptate de Parlament, a delimitat competențele între instituțiile politice supreme ale statului 
și a specificat domeniile care se reglementează prin acte normative de Guvern. Constituția Repu-
blicii Moldova a constituit drepturile civile, politice, economice, sociale și culturale, proclamate 
de Declarația Universală a Drepturilor Omului și de alte acte internaționale în domeniu, și a 
dedicat un capitol separat principiilor aplicabile drepturilor și libertăților fundamentale. După 
valoarea sa juridică Declarația Universală a Drepturilor Omului a fost ridicată la nivelul normelor 
constituționale. Constituția a instituit un mecanism eficient de protecție a drepturilor omului, 
care corespunde standardelor internaționale în domeniu.

Revizuind relațiile dintre cetățean și stat, Constituția a statuat principiul responsabilității 
statului față de cetățean și a cetățeanului față de stat.

Într-o viziune nouă a fost reglementată corelația intre dreptul intern și dreptul internațional. 
Principiul internațional privind dreptul tratatelor a fost recunoscut nu numai față de Declarația 
Universală a Drepturilor Omului, dar și față de celelalte pacte și tratate la care Republica Moldova 
este parte. Potrivit normelor constituționale, tratatele internaționale care contravin Constituției 
pot fi ratificate numai după revizuirea Constituției. În temeiul acestor norme Republica Moldova 
și-a revizuit relațiile cu comunitatea mondială.

Un loc distinctiv Constituție îl ocupă dispozițiile care consacră principiile de bază ale adminis-
trării publice locale autonomia locală. Descentralizarea serviciilor publice, eligibilitatea organelor 
administrației publice locale și consultarea cetățenilor în problemele locale de interes deosebit, 
principii negarantate de constituțiile anterioare. Pentru prima data în istoria statului nostru a fost 
instituită procedura inițiativei populare de revizuire a Constituției, într-un titlu separat reglemen-
tându-se procedura și limitele revizuirii Constituției sub controlul riguros al Curții Constituțio-
nale. Prin valoarea și coerența normelor sale Constituția îndeplinește una din cele mai importante 
misiuni – cea de factor stabilizator al societății. Nu poate fi trecut cu vederea faptul că Constituția 
Republicii Moldova a asigurat tranziția pașnică și eficientă de la totalitarism la sistemul demo-
cratic de guvernare, de la unitarism și monopartitism la pluralismul de opinii și pluripartitism. 
Comparând activitatea de edificare a statului de drept cu construcția unei case, voi remarca urmă-
toarele: prin adoptarea Constituției noi am așezat temelia, am inițiat pereții și am acoperit casa, 
lucrările de finisare urmează însă să le efectuăm în continuare. Constituția, prin reglementările 
sale fundamentale, deschide posibilități nelimitate pentru formarea unei societății civile moderne. 
Cu cît mai repede vom izbuti acest lucru, cu atât mai efectiv vor fi protejate drepturile și libertățile 
fundamentale ale omului, cu atât mai rapid va progresa statul și societatea.
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Declarând suveranitatea și independența statului nostru, Constituția a acordat reprezentan-
ților poporului posibilitatea de a soluționa problemele națiunii fără intervenții externe, condu-
cându-se doar de aspirațiile poporului și de principiile dreptului internațional. Constituția a creat 
și un bastion al său-Curtea Constituțională, delegându-i astfel de atribuții, ca apărarea dispozi-
țiilor constituționale, asigurarea și realizarea principiului separației puterilor în stat, garantarea 
responsabilității statului față de cetățean, aplanarea conflictelor între puterile statului.

Prin prerogativa sancționării actelor normative contrare Legii Supreme și atribuțiile consul-
tative, Curtea Constituțională a format un mecanism eficient de control al constituționalității 
legilor și își aduce contribuția la perfecționarea și înțelegerea spiritului și literei Legii Supreme. 
Recent Președintele Republicii Moldova a adresat Parlamentului propunerea de a perfecționa 
sistemul național de drept prin abilitarea Curții Constituționale, cu atribuția de a soluționa peti-
țiile persoanelor fizice și juridice pentru apărarea drepturilor lor.

Onorată asistență,
Considerăm că în acești 10 ani potențialul Legii Supreme nu a fost valorificat pe deplin. Rezer-

vele de aplicare a normelor constituționale, la baza cărora se află. Cele mai progresiste acte inter-
naționale, sânt forte mari. Nu ne rămâne decât să le transpunem în viața, depășind inerția și 
pasivitatea. Acest lucru depinde de fiecare dintre noi – cetățenii Republicii Moldova.



235

25 de ani

CONFERINȚĂ ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ
consacrată aniversării a 10-a a Constituției Republicii Moldova 

cu genericul „Un deceniu de dezvoltare sub auspiciile Constituției”

La Palatul Republicii a avut loc o conferință științifico-practică cu genericul „Un deceniu 
de dezvoltare sub auspiciile Constituției”, manifestarea fiind dedicate aniversării a 10-ea de la 
adoptarea Constituției Republicii Moldova. Forul a fost organizat de Uniunea Juriștilor și Curtea 
Constituțională, cu suportul „Transparency International-Moldova”. La conferință au luat parte 
reprezentanți ai Președinției, Parlamentului, Guvernului, structurilor judiciare și de drept, insti-
tuțiilor superioare de învățământ juridic, de apărare a drepturilor omului, ONG etc.

În debutul conferinței asistența a comemorat prin un minut președintele al Curții Constitu-
ționale Pavel Barbalat care a depus eforturi decisive la înființarea și afirmarea acestei instituții 
importante a statului de drept. În alocuțiunea de deschidere a conferinței președintele Uniunii 
Juriștilor, decanul Facultății de Drept (USM) dl Gheorghe Avornic a menționat: Pe bună drep-
tate, Constituția Republicii Moldova este Legea supremă a statului, deoarece ea stă la baza între-
gului sistem normative și de drept din țara noastră, Anume în Constituție își găsesc reflectare și 
sânt reglementate principiile de bază ale dreptului și activității statului printre care chiar în arti-
colul 1 este stipulat că Republica Moldova este un stat democratic de drept, fapt consfințit și în 
statutul Uniunii Juriștilor din Moldova. În UJM sânt concentrate principalele cadre ale jurispru-
denței, atât în plan științific cât și practice, forte care au scopul de a contribui la făurirea statului 
bazat pe drept. Noi nu dorim să ne atribuim rolul unor critici sau să evidențiem unele aspect 
politice ale acestei problem, ci, din potrivă, vrem să depunem maxime eforturi ca prin fapte și 
acțiuni concrete să ne aducem obolul la edificarea unui stat democratic și de drept, ideal spre 
care tinde omenirea din cele mai vechi timpuri. Pe parcursul ultimilor ani, UJM, împreună cu 
anumite organe de stat, organizații neguvernamentale, reprezentanții ai societății civile, interesele 
de această problem au întreprins diverse măsuri îndreptate spre completarea vidului în teoria și 
practica constituirii statului de drept „conferințe, simpozioane – naționale și internaționale, cu 
participarea unor experți notorii în domeniu, cu elaborarea unor recomandări prezentate condu-
cerii de vârf a Republicii Moldova. Printre aceste măsuri se înscrie și conferința de astăzi, eveni-
ment marcat care are menirea nu numai de a sărbători această data în istoria tânărului nostru stat, 
dar și a face unele bilanțuri, de a trasa unele direcții prioritare de perspectivă în ceea ce privește 
evoluția constituțională a republicii, a propune unele soluții pentru rezolvarea problemei-cheie, 
edificarea statului democratic, de drept, în care să fie realizate armonios principiile de separare a 
puterilor în stat, supremației legii, echității sociale, egalități în drepturi. Apoi i s-a oferit cuvântul 
președintelui Curții Constituționale domnului Victor PUȘCAȘ;

– Conferința are mare importanță pentru Republica Moldova, pentru societatea noastră. Este 
o conferință națională, practico-științifică. Dar cred eu că această conferință poate fi calificată 
și ca ședință solemnă dedicată aniversării a 10-ea de la adoptarea Constituției. Legea Supremă 
este un rezultat al eforturilor cumulative ale savanților, politicienilor, a societății în ansamblu. 
În cadrul conferinței dorim să analizăm modul în care s-au promovat principiile constituționale 
în acești 10 ani, dar și anumite nereușite în acest plan. Există și un aspect filozofic al problemei 
date – trebuie să formulăm o serie de întrebări importante pentru dezvoltarea societății moderne. 
Care ar fi aceste întrebări? În primul rând, în ce măsură corespunde Constituția exigențelor 
caracterului tranzitoriu al societății? În ce măsură contribuie Constituția la formarea societății 
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civile moderne? În ce grad garantează și protejează Constituția societatea civilă? În ce măsură ea 
este o Constituție a întregii societății civile și a statului de drept? Corespunde oare Constituția 
exigențelor de caracter social sau altor doctrine? Cum funcționează Constituția și ce urmează de 
întreprins ca ea să devină cu adevărat o Lege Supremă a statului, societății, a fiecărui cetățean? De 
asemenea a prezentat un mesaj de salut dna Lilia CARASCIUC, director executiv al organizației 
„Transparency International – Moldova”, doctor în economie:

– Celebrăm jubileul de 10 ani ai Legii Supreme a Societății și statului Republica Moldova. 
Astăzi trebuie să ne amintim încă o dată principiile și valorile principale consfințite în Consti-
tuție. Am în vedere: egalitatea tuturora în fața legii, divizarea celor trei puteri de stat; economia 
de piață bazată pe libera concurență, inițiativa liberă, loialitate și proprietate privată; controlul 
constituțional al actelor legislative și normative. Ca cetățean al Republicii Moldova nu pot să nu 
iubesc, să nu fiu mândră de mai multe articole din Legea Supremă, norme care denotă că ne aflăm 
la un anumit nivel de democrație. Aș dori să remarc în special articolele: nr.1 „Republica Moldova 
este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera 
dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic, reprezintă valori supreme și 
sînt garantate”; art.2 „Uzurparea puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva popo-
rului; art. 5 „Democrația în Republica Moldova se exercită în condițiile pluralismului politic, 
care este incompatibil cu dictatura și cu totalitarismul”; art. 23 „Statul publică și face accesibile 
toate legile și alte acte normative”; art. 24 „Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau 
tratamente crude, inumane ori degradante”; art. 32 „Oricărui cetățean îi este garantată libertatea 
gândirii, a opiniei, precum și libertatea exprimării în public prin cuvânt, imagine sau prin alt 
mijloc posibil”. Aceste și alte stipulări ridică Legea Supremă la exigențele și standardele moderne 
internaționale și eu, ca director executiv al Organizației „Transparency International-Moldova, 
doresc executarea cît mai deplină a prevederilor Constituției întru binele poporului moldav.

În cadrul conferinței au fost prezentate 12 referate, textele cărora sânt publicate în ediția special 
a revistei „Jurisdicția constituțională” (nr. 2, 2004). De asemenea, au luat parte la discuții dnii 
Mihai Petrache, deputat în Parlament, Victor Stepaniuc, președinte de fracțiune parlamentară, 
Alexandru Arsene, doctor în drept, conferențiar universitar, Alexei Potîngă, doctor în drept ș.a. 
Conferința a aprobat recomandări privind asigurarea promovării în continuare a Constituției.
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CONSTATĂRILE
Conferinței științifico-practice consacrate aniversării  
a X-a a Constituției Republicii Moldova cu genericul 

„Un deceniu de dezvoltare sub auspiciile Constituției”

Uniunea Juriștilor din Moldova, în colaborare cu Curtea Constituțională a Republicii Moldova 
și cu suportul Organizației „Transparency International-Moldova” au organiza, la 23 iulie 2004, 
la Chișinău, Conferința științifico-practică dedicată aniversării a 10-a a Constituției Republicii 
Moldova cu genericul „Un deceniu de dezvoltare sub auspiciile Constituției”. Participanții la 
conferință au constatat că Constituția din 29 iulie 1994 a marcat o etapă progresistă în evoluția 
statului Republica Moldova. Analiza activității statale sub auspiciile actualei Constituții, a tezelor 
expuse în cadrul conferinței au permis participanților să constate următoarele:
•	 Constituția din 29 iulie 1994 este prima constituție din istoria statului Republica Moldova, care 

creează posibilități pentru instaurarea unui regim democratic, bazat pe prioritatea drepturilor 
și libertăților fundamentale, orientat spre binele cetățenilor și al societății în ansamblu;

•	 Constituția a proclamat Republica Moldova stat suveran, independent și neutru, stat de drept, 
fundamentat pe principiile supremației Constituției, separației și colaborării puterilor în stat, 
legalității, priorității și protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;

•	 Constituția a consfințit atributele statalității și modul de formare, atribuțiile și raporturile între 
cele mai importante instituții caracteristice statului de drept, reducând la zero orice tentativă 
de reinstaurare a dictaturii și totalitarismului și de instituire a unei ideologii oficiale;

•	 Constituția a statuat principiile de dezvoltare a statului moldovenesc, aspirațiile poporului de 
integrare în comunitatea mondială, de implementare a standardelor internaționale în practica 
internă și externă;

•	 Constituția a instituit relații și instituții politice noi, rolul primordial al cărora rezidă în formarea 
unui mecanism adecvat al contractului social pentru permanentizarea regimului democratic 
de guvernare;

•	 Constituția a statuat principiile administrării publice locale: autonomia locală, descentrali-
zarea serviciilor publice, eligibilitatea autorităților administrației publice locale și consultarea 
cetățenilor în problemele locale de interes deosebit; 

•	 Constituția a dat un imbold esențial dezvoltării antreprenoriatului privat și creării economiei 
de piață;

•	 Constituția a impulsionat reformarea sistemului judiciar și a organelor de drept pentru exerci-
tarea accesului liber la justiție;

•	 Supremația Constituției a impus constituționalizarea dreptului, care asigură ordinea juridică și 
rezolvarea eficientă a eventualelor conflicte;

•	 Constituția asigură corelația între dreptul intern și dreptul internațional, permite aplicarea 
standardelor europene de protejare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;

•	 Constituția, prin valoarea și coerența normelor sale, este un factor social stabilizator, cores-
punde exigențelor caracterului tranzitoriu al societății, asigurând tranziția lentă de la unitarism 
și monopartitism la pluralismul de opinii și pluripartitism, de la economia centralizată 
la economia de piață, de orientare socială, bazată pe proprietatea privată și pe proprietatea 
publică, antrenate în concurență liberă, de la răspunderea cetățeanului față de stat la răspun-
derea statului față de cetățean; 
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•	 Constituția, prin reglementările privind democratizarea societății, garantează și protejează 
societatea civilă, este Legea Supremă a întregii societăți și a statului de drept;

•	 Constituția, prin reglementările fundamentale, deschide posibilități nelimitate pentru formarea 
unei societăți civile modern;

•	 Constituția a pus bazele elaborării cadrului legal necesar pentru expertizarea actelor normative 
sub aspectul compatibilității lor cu normele constituționale și standardele europene; 

•	 Constituția a implementat instituția controlului – constituționalității actelor normative, insti-
tuind în calitate de garant al supremației sale Curtea Constituțională care are rolul de a veghea 
asupra respectării principiilor și dispozițiilor constituționale, de a contribui la perfecționarea 
și înțelegerea sensului deplin al normelor constituționale;

•	 Pentru o guvernare mai eficace a societății și obținerea unui progres, este necesar de a pune 
accentual pe valorificarea deplină a potențialului actualei Constituții, pe cunoașterea și respec-
tarea ei de către toți membrii societății, pe consolidarea rolului Constituției ca factor social 
stabilizator.

Chișinău, 23 iulie 2004
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HOTĂRÎREA 
PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

cu privire la constituirea Comisiei speciale pentru examinarea  
proiectului de Lege privind modificarea și completarea  

Constituției Republicii Moldova nr. 168-XVI din 22.07.2005

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.104-106/506 din 05.08.2005 

În temeiul art.32 și art.74/2 alin.(3) din Regulamentul Parlamentului, 
Parlamentul adoptă prezenta hotărâre. 
 
Art.1. – Se constituie Comisia specială pentru examinarea proiectului de Lege privind modifi-

carea și completarea Constituției Republicii Moldova (nr. de intrare 142 din 13 ianuarie 2005) în 
următoarea componență: 

FILAT Vladimir  - vicepreședinte al Comisiei pentru securitatea națională, apărare și 
     ordinea publică
GUȚU Lidia - membru al Comisiei pentru drepturile omului
PETRENCO Grigore - membru al Comisiei pentru politică economică, buget și finanțe
PLEȘCA Ion - vicepreședinte al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități
SIDOROV Mihail - vicepreședinte al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități
SUSARENCO Gheorghe - membru al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități
ȚURCAN Vladimir - președinte al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități
VLAH Irina - membru al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități
ZAGORODNÎI Anatolie - membru al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități. 

Art.2. – Comisia va prezenta Parlamentului un raport asupra rezultatelor examinării proiec-
tului de lege menționat. 

 
Art.3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI      Marian LUPU
Chișinău, 22 iulie 2005. 
Nr.168-XVI. 
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DECIZIA  
CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

asupra sesizării pentru interpretarea lit.a) alin.(1) art.141  
din Constituție din 18.07.2008

Monitorul Oficial nr.134-137/10 din 25.07.2008 

Curtea Constituțională în componența: 
Dumitru PULBERE  – președinte, judecător-raportor
Alina IANUCENCO  – judecător
Elena SAFALERU  – judecător
Valeria ȘTERBEȚ   – judecător 
cu participarea grefierului Victoria Botnariuc-Trelea, examinând în prealabil, în baza art.44 

din Codul jurisdicției constituționale, sesizarea, 
A CONSTATAT:

La 24 iunie 2008 deputatul în Parlament Vladimir Filat a solicitat Curții Constituționale să dea 
interpretare lit.a) alin.(1) art.141 din Constituție. 

Potrivit lit.a) alin.(1) art.141 din Constituție, revizuirea Constituției poate fi inițiată de un 
număr de cel puțin 200000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot. Cetățenii care 
inițiază revizuirea Constituției trebuie să provină din cel puțin jumătate din unitățile adminis-
trativ-teritoriale de nivelul doi, iar în fiecare din ele trebuie să fie înregistrate cel puțin 20000 de 
semnături în sprijinul acestei inițiative. 

Autorul sesizării consideră că aceste prevederi comportă o neconcordanță de conținut, făcân-
du-le inaplicabile și îngrădind astfel dreptul constituțional al cetățenilor de a iniția revizuirea 
Constituției. În opinia sa, în condițiile noii organizări administrativ-teritoriale dispoziția consti-
tuțională privind colectarea în sprijinul inițiativei de revizuire a Constituției a cel puțin 20000 
de semnături în fiecare din cel puțin jumătate de unități administrativ-teritoriale de nivelul doi 
nu poate fi realizată. Or, după reforma administrativ-teritorială din anul 2003, efectuată în baza 
Legii nr.764-XV din 27 decembrie 2001, în unele unități administrativ-teritoriale de nivelul doi 
numărul cetățenilor cu drept de vot nu atinge cifra de 20000. 

Examinând sesizarea, Curtea Constituțională a constatat că ea nu poate fi acceptată spre exami-
nare în fond pentru următoarele considerente. 

Interpretarea dispozițiilor constituționale are drept scop eliminarea ambiguităților, eluci-
darea conținutului, evidențierea principiilor de drept cuprinse în ele, asigurarea unității și înțe-
legerii corecte a conținutului și sensului autentic al acestuia. Necesitatea interpretării trebuie să 
fie confirmată prin esența problemei de drept rezultată din caracterul neuniform al dispozițiilor 
constituționale. 

Fondul sesizării depuse de deputatul în Parlament îl constituie neconcordanța determinată de 
norma constituțională, care prevede că în fiecare din cel puțin jumătate de unități administrativ- 
teritoriale de nivelul doi trebuie să fie înregistrate cel puțin 20000 de semnături în sprijinul iniți-
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ativei de revizuire a Constituției, în raport cu Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind 
organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova. 

Curtea relevă că lit.a) alin.(1) art.141 din Constituție nu conține ambiguități, imprecizii sau 
neclarități, voința legiuitorului fiind expresă. 

Interpretarea oficială este imperativă în cazurile în care incertitudinea normelor constituțio-
nale este determinată de o situație concretă și această incertitudine nu poate fi soluționată prin-
tr-o altă procedură. 

Problema abordată în sesizare este de competența legislativului, necesitând a fi soluționată 
prin modificarea normei constituționale. 

Pentru considerentele expuse, conducându-se după prevederile art.26 alin.(1) din Legea cu 
privire la Curtea Constituțională, art.61 alin.(3) și art.64 din Codul jurisdicției constituționale, 
Curtea Constituțională 

DECIDE:
1. Nu se acceptă spre examinare în fond sesizarea pentru interpretarea lit.a) alin.(1) art.141 din 

Constituție. 
2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la 

data adoptării și se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE     Dumitru PULBERE 
Chișinău, 18 iulie 2008. 
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Constituția, ca Lege Supremă, are menirea să asigure stabilitatea socială și a sistemului de 
drept. Cu toate acestea, rigiditatea exagerată a Constituției la o anumită etapă istorică de dezvol-
tare a societății poate duce la stagnarea evoluției sociale în ansamblu. Orice stat, de la adoptarea 
primelor constituții scrise, s-a confruntat cu problema stabilității constituției. Pe cât de febril era 
inițial procesul de elaborare și adoptare a noii Constituții, pe atât de lungi erau discuțiile ulteri-
oare privind oportunitatea unor norme constituționale, necesitatea revizuirii altor norme sau, și 
mai grav, necesitatea abrogării Constituției în vigoare și adoptării unei noi Legi Fundamentale.

Constituția, la fel ca sistemul de drept și alte fenomene sociale, nu poate fi un corp amorf, ea 
se dezvoltă și se transformă odată cu societatea. Apar norme și principii noi, care au un impact 
asupra aplicării Constituției și interpretării normelor constituționale. În istoria dezvoltării consti-
tuțiilor, unele norme constituționale au evoluat într-atât, încât sensul lor lingvistic inițial diferă 
mult de sensul juridic aplicabil. Este un fenomen caracteristic pentru evoluția Constituției, care în 
unele sisteme de drept este definit prin termenul de „transformare a Constituției”.

În doctrina națională de drept constituțional aproape că nu se folosește noțiunea de „trans-
formare a Constituției”, înțeleasă de unii autori1 ca o cale de extindere a volumului prevederilor 
constituționale în comparație cu cele prevăzute propriu-zis de Constituție.

Transformarea Constituției este un proces complex, care poate fi realizat prin următoarele căi: 
1) adoptarea actelor normative, care concretizează normele constituționale și în același timp 

lichidează toate neclaritățile și ambiguitățile din textul Constituției, și 
2) interpretarea Constituției de către Curtea Constituțională.2

Făcând referire la prima cale de extindere a volumului normelor constituționale, vom menționa 
că orice aplicare a unei norme de drept este concomitent și o interpretare a sensului ei de către 
persoana abilitată cu aplicarea normei. Într-o astfel de perspectivă, primul interpret al Constitu-
ției este legiuitorul însuși, care, în cadrul procesului legislativ, este prima „vioară” din marele lanț 
al persoanelor învestite cu obligația de a respecta și aplica Constituția.

Legea este primul act nemijlocit subordonat Constituției. Potrivit art.66 și art.72 din Consti-
tuție, de competența Parlamentului este adoptarea legilor constituționale, organice și ordinare. 
Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova și unica auto-
ritate legislativă a statului. Fiind suveranul procesului legislativ, Parlamentului are obligația de a 
1 Шохин А., Ашаев В. В России может смениться форма правления без поправок в Конституции. Неза-

висимая газета от 24.09.1999 г.
 Лайтман В., Щербакова Н. Коллизии в конституционном законодательстве России и пути их устране-

ния. Юридические записки Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Вып.1, 
Ярославль, 1997 г., стр. 53.

2 М.А.Митюков. О преобразовании Конституции Российской Федерации. Журнал «Право и власть» 
М. 2001 г., стр.107.
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dezvolta și detalia normele constituționale. Anume Parlamentul este abilitat să dea prima inter-
pretare din oficiu a legilor (Constituției) și să asigure unitatea reglementărilor legislative pe întreg 
teritoriul țării. 

În realizarea atribuțiilor sale, Parlamentul poate actualiza prevederile constituționale și le 
poate concretiza fără a modifica textul inițial, iar în cazul apariției unor neclarități, să ceară inter-
pretarea oficială a normei constituționale neclare de către Curtea Constituțională. Drept exemplu 
elocvent poate servi orice lege a Parlamentului, în care pentru orice instituție juridică găsim cu 
mult mai multe principii, decât în Constituție. Astfel, din numai trei norme constituționale ce 
reglementează instituția proprietății în Republica Moldova, Codul civil a creat o multitudine de 
principii și relații de drept civil, care guvernează regimul juridic al proprietății.

Referindu-ne la cea de-a doua cale de transformare a Constituției, vom menționa că, potrivit 
lit.b) alin.(1) art.135 din Constituție, lit.b) alin.(1) art.4 din Legea cu privire la Curtea Constituți-
onală, lit.b) alin.(1) art.4 din Codul jurisdicției constituționale, interpretarea Constituției este una 
din cele opt atribuții de bază ale Curții. Deși, în opinia noastră, interpretarea Constituției stă la 
baza exercitării tuturor atribuțiilor Curții, totuși, legiuitorul constituant a desprins interpretarea 
oficială a Constituției într-o atribuție aparte.

Chiar dacă în aplicarea dreptului orice instituție din stat, orice persoană fizică sau juridică poate 
interpreta normele constituționale, interpretarea oficială a Constituției este efectuată exclusiv de 
Curtea Constituțională, în calitate de unică autoritate de jurisdicție constituțională în Republica 
Moldova, abilitată cu funcția de garant al supremației Constituției.

În literatura de specialitate, de obicei, se vorbește despre interpretarea normelor de drept și 
nu se specifică noțiunile de interpretare oficială a legilor de către Parlament sau a Constituției de 
către Curtea Constituțională. De exemplu, doctorul în drept Gh. Avornic afirmă că „prin inter-
pretarea normelor de drept se înțelege o fază a procesului de aplicare a dreptului, prin care se are 
în vedere un proces intelectual îndreptat la stabilirea exactă a sensului și conținutului normelor 
de drept supuse interpretării cu ajutorul unui mecanism (un ansamblu de metode și procedee) 
special învestit pentru aceasta.”1

Noțiunea de interpretare a normelor de drept este definită și de alți autori autohtoni în lucră-
rile lor.2

Suntem de acord cu aserțiunea că interpretarea oricărui act normativ urmărește, în general, 
același scop, indiferent dacă interpretarea comportă caracter oficial sau nu. De asemenea, același 
scop se urmărește atât la interpretarea Constituției, cât și la interpretarea legii sau a altor acte 
normative, cu alte cuvinte, indiferent de categoria actului. Or, Constituția este și ea în esență, 
în special după formă, o lege. La interpretarea actelor normative se folosesc aceleași metode și 
procedee de interpretare. Având în vedere scopul urmărit de autor la expunerea acestui material, 
vom analiza aspectele ce țin de interpretarea oficială a Constituției.

Se pune întrebarea: interpretarea Constituției poate fi efectuată de către Curtea Constituțio-
nală numai în realizarea atribuției prevăzute de art.135 alin.(1) lit.b) sau și în alte cazuri?

Unii autori3 afirmă că „interpretarea Constituției se efectuează de către Curtea Constituțio-
nală la examinarea tuturor întrebărilor date în competența ei.” Noi suntem de acord cu această 
teză, considerând că, fiind unica autoritate care garantează supremația Constituției, Curtea 
interpretează Constituția la exercitarea tuturor atribuțiilor prevăzute de art.135 din Constituție. 
De exemplu, când se pronunță asupra inițiativelor de revizuire a Constituției, Curtea, în mod 

1 Gh. Avornic. Teoria generală a dreptului. Ediţia a II-a. Chișinău. Cartier. 2004, p. 435.
2 B. Negru, A.Negru. Teoria generală a dreptului. Chișinău, 2006, p. 442.
 A. Arseni. Jurisdicţia constituţională a Republicii Moldova. Chișinău, 2000, p. 147-148.
3 Гаджиев Х. Пределы толкования норм Конституции Конституционным судом. Право и политика. 

2000г. №12, стр.31.
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obligatoriu, verifică dacă inițiativa a fost înaintată de unul din subiecții enumerați la art.141 din 
Constituție, dacă nu se încalcă limitele de revizuire a Constituției, reglementate de art.142, dacă 
nu se aduce atingere unității materiei constituționale și altele. La confirmarea rezultatelor alege-
rilor Parlamentului, Curtea verifică dacă au fost respectate prevederile constituționale cuprinse 
în art.32 – libertatea opiniei și a exprimării, art.34 – dreptul la informație, art.38 – dreptul de 
a alege și de a fi ales, art.39 – dreptul la administrare și altele. Efectuând acest control, Curtea 
clarifică mai întâi pentru sine conținutul normelor constituționale, verifică faptele prezentate, le 
analizează sub aspectul respectării limitelor prevederilor constituționale și apoi adoptă hotărârea.

În linii mari, după cum am mai menționat, orice autoritate, înainte de a aplică o normă de 
drept, o interpretează. În principiu, aceeași procedură aplică și Curtea Constituțională. În cazul 
interpretării oficiale a normei de drept, situația este alta, în acest scop fiind abilitată o autoritate 
specială. În acest caz interpretarea nu se referă la o cauză concretă, ci are un caracter abstract.

Pentru interpretarea oficială a Constituției, constituanta a prevăzut o singură autoritate – 
Curtea Constituțională. Acest organ interpretează Constituția într-un mod diferit de modul cum 
o face Parlamentul la adoptarea legilor. Prin interpretarea oficială a Constituției, Curtea expune 
într-o formă oficială voința inițială a constituantei, interpretând norma în mod abstract, iar hotă-
rârea de interpretare este obligatorie pentru executare de către toate autoritățile. Prin hotărârile 
de interpretare, Curtea Constituțională practic lărgește sensul normei constituționale.

În acest sens, unii autori1 consideră că interpretarea Constituției există sub două forme: cazuală 
și normativă sau, după cum afirmă Michel Troper2, există interpretarea in concreto sau cazuală și 
interpretarea în abstracto sau normativă. Noi vom opera cu noțiunile de interpretarea cazuală și 
normativă.

Prin interpretarea cazuală, Curtea Constituțională abrogă parțial sau deplin norma contes-
tată sau confirmă constituționalitatea actului contestat. Referindu-ne la Curtea Constituțională 
a Republicii Moldova, ea interpretează cazual Constituția de fiecare dată când își exercită atribu-
țiile cu care a fost învestită, cu excepția interpretării oficiale. Prin interpretarea normativă Curtea 
Constituțională limpezește conținutul normei constituționale și o exercită la interpretarea oficială 
a Constituției. 

Pe lângă aceasta, interpretarea oficială a Constituției, care mai este numită abstractă sau norma-
tivă, se finalizează cu adoptarea unei hotărâri de interpretare a Constituției. Statutul acestor hotă-
râri este diferit, în opinia noastră, de statutul celorlalte hotărâri ale Curții Constituționale prin 
care se interpretează Constituția cazual. Hotărârile de interpretare a Constituției diferă de cele-
lalte hotărâri prin conținutul, forța juridică și consecințele juridice.

În ambele forme, „interpretarea este o activitate compusă din două elemente: înțelegerea și 
explicarea normei de drept”3. Unii autori4 includ în conținutul interpretării și al treilea element –  
1 В.О. Лучин и А.В. Мазуров. Толкование Конституции Российской Федерации. Журнал. Право и 

власть. Издательство «Формула Права». 2001г., стр.86.
 Хаилар Гаджиев. Понятие толкования и его значение. Дайджест: Конституционное правосудие в 

странах СНГ и Балтии, 2001 г., №6, стр.137.
 М.В.Баглай. Толкование Конституции Конституционным судом Российской Федерации. Дайджест. 

Конституционное правосудие в странах СНГ и Балтии №11, 2000 г., стр. 129.
 Ю.Л.Шульженко. Форма Российской конституции и ее толкование. Конституционное правосудие в 

странах СНГ и Балтии №11 2000 г., стр.2008.
2 Мишель Тропер. Проблемы толкования и теория верховенства Конституции. Сравнительное консти-

туционное обозрение №4(53) 2004 г., стр.177.
3 С.С.Алексеев. Общая теория права. Т. 2, стр. 290.
4 Воппенко Н.Н. Официальное толкование норм права. Москва, 1976 г., стр.11. Черданцев А.Ф. Толко-

вание советского права. Москва 1979 г., стр.5.
 Хабриева Т.Я., Волкова Н.С. Особенности казуального толкования конституции Российской Федера-

ции. Дайджест. Конституционное правосудие в странах СНГ и Балтии №11, 2000 г., стр.214.
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rezultatul interpretării expus în actul de interpretare. Noi suntem de acord cu noțiunea de inter-
pretare a Constituției care conține trei elemente, dar suntem de părerea că al treilea element este 
caracteristic mai mult pentru interpretarea normativă, când hotărârea pronunțată devine izvor de 
drept, anume reieșind din interpretarea oficială a Constituției. O asemenea poziție este susținută 
și de autorii autohtoni1. Ei afirmă că „hotărârile Curții Constituționale în mod indirect conțin 
norme obligatorii pe o perioadă indefinită pentru autoritățile și persoanele implicate în procesul 
de creare a normelor de drept, în special în procesul legislativ.” 

Referindu-se la actele Curții Constituționale din România, dr. Ioan Vida2 ajunge la concluzia 
că în practica acestei instanțe pot fi identificate trei tipuri de decizii: 1) care se bazează pe compa-
rarea textelor criticate cu cele constituționale; 2) care în interpretarea textelor constituționale 
privitoare la drepturile omului dau prioritate reglementărilor internaționale când acestea sunt 
mai favorabile; 3) care se fundamentează pe determinarea conținutului conceptelor constituțio-
nale. 

Aplicând clasificarea interpretării normelor de drept expusă de unii autori3, care afirmă că 
aceasta mai poate fi făcută și reieșind din sensul actelor normative, putem constata că interpre-
tarea Constituției poate fi: literară, restrictivă și extensivă. 

După natura lor juridică, hotărârile de interpretare pot fi clasificate mai întâi de toate după 
obiectul reglementărilor constituționale. Conform criteriului enunțat, aceste hotărâri pot fi 
pronunțate în: 1) sfera economică: proprietatea, activitățile economice, rolul muncii etc.; 2) sfera 
socială: relațiile de familie, de sănătate, asigurările sociale, relațiile interetnice etc.; 3) sfera spiri-
tuală: religia, învățământul, știința, cultura etc.; 4) sfera funcționării statului: forma de guver-
nământ, regimul statal, organizarea administrativ-teritorială, funcționarea mecanismelor statale 
etc. Această clasificare a hotărârilor de interpretare, după obiectul reglementărilor, nu are un 
caracter limitativ. Ea poate fi mai largă și mai detaliată.

Referindu-ne la practica Republicii Moldova în acest domeniu, vom menționa că, începând 
cu 23 februarie 1995, ziua fondării Curții Constituționale, până la 1 ianuarie 2008, Curtea a 
pronunțat 317 hotărâri, care pot fi recunoscute drept hotărâri de interpretare cazuală, prin care 
au fost declarate neconstituționale, integral sau parțial, 174 de acte normative și 145 au fost recu-
noscute constituționale. Au fost pronunțate 31 de hotărâri privind interpretarea normativă a 47 
de prevederi constituționale.

Care sunt aspectele comune ale interpretărilor normative și cazuale? Practica Curții Constitu-
ționale a Republicii Moldova ne permite să tragem următoarele concluzii:

1. Prin interpretare nu se formează norme de drept noi sau primare, nu se modifică și nu se 
schimbă cele în vigoare. Vom observa la acest capitol că prin interpretarea unor prevederi pot fi 
formulate norme de drept care nu depășesc norma interpretată, dar lichidează lacuna normativă.

Astfel, prin interpretarea art.78 alin.(1) din Constituție, Curtea4 a specificat că sintagma „vot 
secret” exprimă caracterul dreptului de vot și semnifică posibilitatea oferită deputaților de a-și 
manifesta liber voința cu privire la candidații propuși pentru funcția de Președinte, în așa fel, 
încât această voință să nu poată fi cunoscută de alții. În opinia noastră, neasigurarea libertății 
voinței deputaților poate avea ca urmare invalidarea alegerilor Președintelui Republicii Moldova. 

1 S.Cobăneanu, V.Rusu. Rolul Curţii Constituţionale. Actualitate și tendinţe. Justiţia constituţională a Republi-
cii Moldova. nr.4, 2004, p.6.

2 Ioan Vida. Forţa juridică a interpretării Constituţiei. Justiţia Constituţională nr.2, 2005, p.24-30.
3 Gh. Guzun, A.Guzun. Interpretarea dreptului: aspecte teoretico-practice. „Revista Naţională de Drept”, 2009, 

nr.8, p.15.
 M. Iuga. Interpretarea oficială a Constituţiei: necesitatea juridică și consecinţele politice. „Justiţia constituţio-

nală”, 2006, nr.3, p. 9.
4 Hotărârea nr.39 din 04.12.2000, M.O. nr.152-153/42 din 07.12.2000.
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În același sens, interpretând art.71 din Constituție, Curtea1 a menționat că deputatul în Parla-
ment nu poate fi tras la răspundere judiciară pentru voturile sau opiniile exprimate în exercitarea 
mandatului de deputat nici după încetarea acestuia. „Nici după încetarea acestuia” este o normă 
de drept, dar care nu modifică norma interpretată.

Asemenea exemple conțin și alte hotărâri ale Curții2.
2. Hotărârea de interpretare conține constatări referitoare la modul de înțelegere și de aplicare 

a prevederilor constituționale actuale. 
La analiza normelor constituționale, Curtea folosește metodele unanim recunoscute atât de 

literatura de specialitate, cât și de practica Curților Constituționale. Aceste metode sunt: gramati-
cală, logică, istorică, sistematică și teleologică. În unele hotărâri3, Curtea face referință la unele sau 
toate cinci metode care au stat la baza cercetărilor. După unii autori4, una din principalele metode 
de interpretare este interpretarea exegetică, care, în opinia lor, „este subordonată intenției legiui-
torului, spre a releva ratio legis și a asigura, pe această bază, aplicarea legii în plenitudinea rațiunii 
sale de a fi, chiar dincolo de textul scris.” DEX-ul5 explică noțiunea de exegeză ca o „interpretare, 
comentare, explicație istorică și filologică a unui text juridic”. În opinia noastră, interpretarea 
exegetică include în sine metodele de interpretare gramaticală și istorică, cunoscute în literatura 
de specialitate.

Noi am dori să atragem atenția la o altă metodă de interpretare – hermeneutică, cunoscută în 
literatura de specialitate6 ca o interpretare care urmărește scopul de a desfășura sensul normei de 
drept prin aprecierea situației de fapt în care va fi aplicată norma respectivă. S-ar putea de înțeles 
că interpretarea hermeneutică poate fi aplicată în primul rând la interpretarea cazuală, când se 
discută o situație concretă fie prin controlul abstract, fie prin controlul concret de constituționa-
litate al actelor normative. În opinia noastră, metoda hermeneutică poate fi aplicată și în cazul 
interpretării normative a prevederilor constituționale. 

3. Interpretarea Constituției este privită ca o alternativă pentru caracterul rigid al Constitu-
ției. După cum afirmă Curtea Constituțională, „în calitatea sa de așezământ scris și sistematic, 
de lege supremă în sistemul juridic normativ, Constituția Republicii Moldova este relativ rigidă, 
în sensul că ea admite revizuirea, dar numai printr-un sistem tehnic prestabilit vizând inițiativa 
de revizuire (art.141), limitele revizuirii (art.142) și procedura acesteia (art.143)”7. Este necesar 
de accentuat și termenul de realizare a inițiativei de revizuire a Constituției, care poate fi până la  
1,5 – 2 ani, pe când căile de transformare a prevederilor constituționale prin intermediul interpre-
tărilor pot fi efectuate mai operativ.

4. Interpretările formal sunt adresate subiecților care aplică sau vor aplica prevederile inter-
pretate, și nu subiecților activitatea cărora este reglementată nemijlocit de normele interpretate.

1 Hotărârea nr.8 din 16.02.1999, M.O. nr.22-23/14 din 04.03.1999.
2 Hotărârea nr.55 din 14.10.1999, M.O. nr.118-119/66 din 28.10.1999.
 Hotărârea nr.16 din 28.05.1998, M.O. nr.56-59/24 din 25.06.1998 și altele.
3 Hotărârea nr.15 din 23.03.1999 cu privire la interpretarea art.82 alin.(1) din Constituţie. M.O. nr. 39-41 din 

22.04.1999.
 Hotărârea nr.18b din 27.10.2009 cu privire la interpretarea art.90 alin.(1) și (2), art.135 alin.(1) lit.f). M.O. 

nr.160-161/20 din 06.11.2009.
4 M.Constantinescu, I.Vida. Metode de interpretare în contenciosul constituţional. „Dreptul”, 2002, nr.11, p.61.
5 Dicţionarul explicativ al limbii române. București, 1998, p.356.
6 В.Г. Кузнецов. Русская герменевтика или прерванный полет (опыт интерпретации философии Густава 

Шпета). http://nature.web.ru 
 Суслов В.В. Герменевтика и юридическое толкование. Государство и право. 1997 г., №6, стр. 115.
7 Hotărârea Curţii Constituţionale nr.57 din 03.11.1999 privind interpretarea art.75, art.141 alin.(2) și art.143. 

M.O. nr.124-125 din 11.11.1999.
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5. Conținutul interpretărilor nu poate depăși conținutul normelor interpretate. Nu poate fi 
admisă nici interpretarea extensivă și nici cea restrictivă.

Reliefând aspectele comune ale interpretărilor, pot fi identificate și diferențele între interpre-
tarea normativă și interpretarea cazuală a normelor constituționale:

1. Aceste două tipuri de interpretări urmăresc sarcini diferite. La interpretarea normativă 
sarcina instanței este de a limpezi sensul normei sesizate, pe când la interpretarea cazuală sarcina 
este de a rezolva litigiul constituțional prin controlul constituționalității actelor normative.

2. Interpretarea normativă se răsfrânge asupra unui număr nelimitat de situații. Ea nu este 
legată de o situație concretă, ci prin sine însăși devine o parte a normei interpretate. Interpretarea 
cazuală este orientată la o faptă concretă, care face obiectul examinării.

3. Hotărârile de interpretare normativă au o forță juridică mai mare decât cele de interpretare 
cazuală.

4. Consecințele juridice ale acestor două interpretări sunt diferite. Prin interpretarea cazuală, 
fiind declarate neconstituționale, actele normative în întregime sau parțial își pierd forța juridică. 
În actele de interpretare normativă, cu toate că se înlătură lacunele în legislație, nu are loc pier-
derea juridică a unor norme de drept.

Practica unor Curți Constituționale din alte state, în afară de metodele de interpretare a Consti-
tuției, cunosc și un șir de principii care este necesar a fi respectate la interpretarea Constituției. De 
exemplu, în practica Curții Constituționale Federale a Germaniei1 pot fi identificate următoarele 
principii:

1. Principiul integrității constituționale. Acest principiu se folosește pe larg în practica Curții 
Constituționale a Republicii Moldova, fiind denumit „asigurarea unității materiei constituțio-
nale”. Potrivit acestui principiu, normele constituționale trebuie să fie interpretate astfel încât 
între prevederile interpretate și alte norme ale Constituției să nu apară contradicții.

Normele constituționale cuprinse în compartimentele ce consacră principii și dispoziții gene-
rale și în partea specială a Constituției, cele referitoare la atribuțiile autorităților publice și colabo-
rarea puterilor, precum și cele cuprinse în alineate (puncte, litere), articole și alte părți constitu-
tive trebuie să fie interpretate în așa mod, încât să nu apară colizii între ele.

Analiza hotărârilor Curții Constituționale a Republicii Moldova ne permite să afirmăm că 
acest principiu se respectă în majoritatea actelor adoptate. Astfel, la cererea de a interpreta art.101 
din Constituție, în aspectul dacă trebuie să demisioneze întreg Guvernul atunci când demisio-
nează Prim-ministrul, Curtea, prin Hotărârea nr.18 din 27.04.19992, a supus analizei nu numai 
art.101, dar și art.98 alin.(1-3), 103 alin.(1-3), art.82 alin.(1), art.99 din Constituție. La fel, Curtea 
a supus analizei normele constituționale sesizate3 în coroborare cu art.77, 80, 81, 86, 87, 88, 89 și 
92 din Constituție, precum și cu o serie de hotărâri ale sale anterioare.

Însă, în unele cazuri, totuși, în opinia noastră, acest principiu nu este respectat. În sesizarea unui 
grup de deputați, pe lângă alte cereri, era formulată și întrebarea „dacă poate sau nu Președintele 
Republicii Moldova să solicite, prin decret prezidențial, aprobarea prin referendum a proiectelor 
de lege privind modificarea Constituției” (prin Legea nr.1115 din 05.07.2000, Președintele a fost 
exclus din rândurile subiecților enumerați la art.141). Din Hotărârea nr.57 din 03.11.19994 rezultă 
1 Карии Грасхофф. Методы толкования Конституции при особом соблюдении судопроизводства Фе-

дерального Конституционного суда. Вестник Конституционного суда Республики Азербайджан №3, 
2000г., стр.45.

2 Hotărârea Curţii Constituţionale nr.18 din 27.04.1999 cu privire la interpretarea unor prevederi din art.101 
din Constituţie. 

3 Hotărârea Curţii Constituţionale privind interpretarea dispoziţiilor art.90 alin.(1) și alin.(2), art.91 și art.135 
alin.(1) lit.f) din Constituție.

4 Hotărârea nr.57 din 03.11.1999 privind interpretarea art.75, art.141 alin.(2) și art.143 din Constituţie. M.O. 
nr.124-125 din 11.11.1999.
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că Constituția poate fi revizuită numai de către Parlament, iar în privința prevederilor cuprinse 
în alin.(1) art.142 privind caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum și cele 
referitoare la neutralitatea permanentă a statului, acestea pot fi revizuite de către Parlament cu 
aprobarea ulterioară a modificărilor și completărilor prin referendum.

În opinia noastră, concluzia Curții ar fi recunoscută întemeiată numai în cazul dacă ar fi fost 
supus unei analize și art.2 din Constituție, care prevede: „(1) Suveranitatea națională aparține 
poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct și prin organele sale reprezenta-
tive, în formele stabilite de Constituție”. Potrivit Constituției, exercitarea suveranității naționale 
în mod direct de către popor se efectuează prin participarea lui la referendumuri și alegeri. În 
același sens, autorii unui comentariu al Constituției1 afirmă că „referendumul, în sensul prevede-
rilor constituționale, reprezintă o formă supremă de exercitare a suveranității naționale, prin care 
corpul electoral (alegătorii) este solicitat să decidă asupra adoptării unei legi fundamentale (de 
modificare a dispozițiilor generale ale Constituției, spre exemplu) sau să-și exprime voința în alte 
probleme de interes național”.

Vom menționa că art.75 din Constituție nu prevede nici o excepție care ar știrbi suveranitatea 
națională a poporului, iar excepțiile cuprinse în alin.(1) art.142 privind rezolvarea unor probleme 
prin referendum se referă, în opinia noastră, nu la competența poporului, care nu poate fi limitată, 
dar la competența Parlamentului, reglementată de Constituție și legi. Considerăm că problema 
care trebuie supusă referendumului nu trebuie să fie rezolvată mai întâi de către Parlament și pe 
urmă de către popor, cu excepția cazurilor stipulate nemijlocit în Constituție și în legile privind 
desfășurarea referendumurilor republicane.

Astfel, Curtea, interpretând într-un mod imperativ prevederile art.141-142 din Constituție, nu 
a lăsat loc și pentru interpretarea art.2 alin.(1) din Constituție privind exercitarea suveranității 
naționale de către popor în mod direct.

2. Principiul corespunderii practicii. Conform acestui principiu, dacă a apărut o colizie între 
valorile de drept ocrotite de Constituție, nu se admite o realizare unilaterală a unei valori în detri-
mentul alteia. Este necesar ca fiecare valoare, chiar și cea afectată de alta, să obțină o realizare cât 
mai deplină.

3. Principiul puterii juridice supreme a Constituției. Normele constituționale interpretate 
trebuie să fie respectate astfel, încât interpretările să aibă aceeași forță ca normele interpretate.

Aplicarea acestor principii în practica Curții Constituționale a Republicii Moldova va ridica 
prestigiul și autoritatea interpretărilor, în special, ținând cont de faptul că actele de interpretare 
sunt izvoare de drept și au o forță juridică obligatorie. 

Este cert că practica Curții se formează prin hotărârile de interpretare atât normativă, cât și 
cazuală. Însă practica Curții se formează nu numai atunci când sesizările sunt acceptate și exami-
nate în fond, dar și atunci când sunt respinse. În opinia noastră, un rol important în practica 
Curții revine deciziilor și scrisorilor de neadmitere a sesizărilor spre examinare. Până la data de 
30 iunie 2009, au fost respinse prin decizii 43 de sesizări, iar prin scrisori 5 sesizări.

Adeseori Curtea Constituțională a fost criticată pentru respingerea neîntemeiată a sesizărilor. 
În opinia noastră, însă, aceste critici în majoritatea cazurilor nu sunt întemeiate, vina pentru 
sesizarea nejustificată o poartă subiecții care nu respectă cerințele de întocmire a sesizărilor sau 
înțeleg greșit principiile justiției constituționale și atribuțiile Curții. În majoritatea deciziilor de 
respingere a sesizărilor Curtea nu numai că explică motivele pentru care nu au fost acceptate 
sesizările spre examinare în fond, dar și formulează scopul interpretărilor, enunță legătura dintre 
normele interpretate și situațiile concrete, ce țin de activitatea autorităților publice.

1 A.Arseni, I.Creangă, C.Gurin, B.Negru, P.Barbalat, M.Cotorobai, Gh.Susarenco. Constituţia Republicii Mol-
dova. Comentată articol cu articol. Volumul 1. Chișinău, 2000, p. 37.
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De exemplu, în Decizia din 03.12.2001 Curtea1 a menționat că „scopul oricărei interpretări 
a normelor Constituției este de a asigura înțelegerea corectă a conținutului și sensului autentic 
al normelor constituționale, de a preveni și a soluționa astfel conflictele dintre ele. Drept temei  
pentru interpretarea Constituției servesc conflictele interne și coliziunea dintre normele consti-
tuționale, existența unor lacune și neclarități terminologice și gramaticale. Interpretarea oficială 
a normelor constituționale este imperativă în cazurile în care incertitudinea clauzelor consti-
tuționale este determinată de o situație concretă și această incertitudine nu poate fi soluționată  
printr-o altă procedură de jurisdicție.”

Analiza practicii Curții Constituționale a Republicii Moldova ne permite să formulăm câteva 
concluzii referitoare la temeiurile de respingere a sesizărilor de interpretare.

1. Este inadmisibilă sesizarea prin care, sub paravanul interpretării unei norme constituțio-
nale, se solicită verificarea unor norme legale.

Ca exemplu elocvent al aplicării acestei reguli servește decizia din 17.12.20012, prin care Curtea 
n-a acceptat spre examinare în fond sesizarea în care s-a cerut interpretarea art.116 alin.(2) din 
Constituție sub aspectul corespunderii acestei norme situației când, la expirarea termenului de 
5 ani, după caz de 10 ani, judecătorul continuă să-și exercite funcția. În decizia de respingere 
Curtea a explicat că nu se poate pronunța asupra reglementărilor constituționale deja modificate 
sau excluse din art.116 alin.(2) al Constituției. Curtea a menționat că în sesizare se cere de fapt nu 
interpretarea Constituției, ci interpretarea și aplicarea dispozițiilor unor legi sub aspectul acțiunii 
lor în timp.

Jurisprudența Curții Constituționale cu privire la alte sesizări de interpretare a Constitu-
ției3 atestă că acestea au fost respinse pentru nerespectarea acestei reguli. Astfel, în decizia din 
17.12.2001, Curtea a arătat că prin sesizarea depusă „se cere, de fapt, nu interpretarea Constituției, 
ci interpretarea și aplicarea dispozițiilor unor legi… Curtea Constituțională însă nu poate inter-
preta dispoziții constituționale elucidate și reglementate prin acte legislative în vigoare. Într-o 
asemenea situație Curtea ar substitui organul legiuitor al țării. Soluționarea acestor probleme ține 
de competența exclusivă a Parlamentului, care, potrivit art.66 lit.c) din Constituție, interpretează 
legile și asigură unitatea reglementărilor legislative pe întreg teritoriul țării”.

Dacă prin lege sunt reglementate raporturi juridice, atunci interpretarea normei constituțio-
nale care se răsfrânge asupra raporturilor reglementate prin lege ar însemna exercitarea contro-
lului constituționalității legii printr-o procedură neprevăzută de jurisdicția constituțională.

În acest registru se înscriu și alte decizii de respingere a sesizărilor depuse4.
2. Curtea Constituțională nu este în drept să creeze prin interpretare, noi norme de drept, 

adoptarea cărora este în general de competența legiuitorului sau, după caz, a legiuitorului consti-
tuant.

De exemplu, autorul unei sesizări cerea Curții să explice, prin interpretarea art.135 din Consti-
tuție, dacă Parlamentul poate abilita Curtea Constituțională cu atribuția de examinare a plânge-
rilor constituționale ale cetățenilor. Analizând sesizarea, Curtea, prin decizia din 04.12.20015, a 
menționat că abilitarea Curții Constituționale cu atribuții în materia exercitării jurisdicției consti-
tuționale poate fi realizată numai pe calea revizuirii Constituției, prin adoptarea unei legi consti-
tuționale de modificare a Constituției. În contextul acestui exemplu vom menționa că atribuțiile 
1 Decizia Curţii Constituţionale pentru respingerea sesizării privind interpretarea prevederilor art.120 și 

art.131 alin.(6) din Constituţie. Dosarul nr.57b/2001.
2 Dosarul nr.61b-2001.
3 Decizia din 11.01.2001 (dos. nr.86b/2000); Decizia din 03.12.2001 (dos. nr.57b/2001).
4 Decizia din 7.05.2007, M.O. nr.134-137/10 din 25.07.2008; Decizia din 4.12.2006, M.O. nr.195-198/17 din 

22.12.2006; Decizia din 11.01.2001, dos. nr.86b; Decizia din 26.03.2001, dos. nr.19b, și altele.
5 M.O. nr.189-192/16 din 15.12.2006.
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Curții Constituționale specificate în art.135 poartă un caracter exhaustiv, care nu pot fi extinse 
decât prin revizuirea acestei norme constituționale.

În aceeași cheie s-a pronunțat Curtea și în alte cazuri, în care a respins sesizările nefondate1.
3. În competența Curții Constituționale nu intră controlul constituționalității normelor 

Constituției. Hotărârea de interpretare a normei constituționale nicidecum nu poate pune la 
îndoială existența normei interpretate, altfel aceasta ar intra în contradicție cu esența instituției 
interpretării.

De exemplu, într-o sesizare se cerea interpretarea unei sintagme din art.141 alin.1) lit.a) din 
Constituție, care este în vigoare și astăzi. Potrivit acestei norme, revizuirea Constituției poate fi 
inițiată de un număr de cel puțin 200000 de cetățeni, care să provină din cel puțin jumătate din 
unitățile administrativ-teritoriale de nivelul doi, iar în fiecare din ele trebuie să fie înregistrate cel 
puțin 20000 de semnături. În opinia subiecților cu drept de sesizare, pe care o susținem, a doua 
parte a normei constituționale intră în contradicție cu prima, deoarece ea cere deja 340000 de sem-
nături. Prin decizia din 18.07.20082, Curtea a menționat că problema abordată este de competența 
legiuitorului constituant, care este în drept s-o rezolve prin modificarea normei constituționale.

4. Într-un șir de sesizări se cerea interpretarea unor cuvinte, noțiuni, sintagme, cum ar fi: „limba 
de stat”3, „laic”4, „colaborează”5, „regimul general privind protecția socială”6, „spirit de toleranță 
și respect reciproc”7, „orice manifestări de învrăjbire”8, „două treimi din deputați”, „o pătrime din 
deputați”, „o treime din deputați”9, „catastrofă”10, „săvârșirea unor fapte grave”11 și altele, care, în 
mod izolat, așa cum cereau autorii sesizărilor, nu pot fi recunoscute ca norme constituționale. Ele 
pot fi interpretate printr-o altă procedură și de către alte instituții.

De exemplu, determinarea gravității situației de „catastrofă”, sensul căreia Constituția nu-l 
definește, ține de competența exclusivă a Parlamentului.

În aceeași categorie se înscrie și sesizarea cu privire la constatarea faptelor prin care șeful statului 
încalcă Constituția, provocând demiterea sa. Soluționarea unei astfel de sesizări ar însemna că 
Curtea Constituțională și-ar expune cu anticipație punctul de vedere într-o problemă care pe 
viitor ar putea fi soluționată doar de ea.

5. Nu pot fi interpretate norme și principii care nu sunt reglementate de Constituție.
Astfel, în una din sesizări se cerea interpretarea articolelor 2, 12, 38, 109 și 113 în sensul, dacă 

Parlamentul este în drept să prelungească, prin actele sale, mandatul consiliilor locale alese și al 
primarilor aleși, în cazul în care nu există o stare de urgență, de asediu și de război. Prin Decizia 
din 17.02.199912, Curtea a stipulat că sesizarea nu poate fi acceptată pentru examinare în fond din 
motivul că în ea se solicită interpretarea unei norme neprevăzute de Constituție, ceea ce contra-
vine sensului juridic al interpretării.

6. Este inadmisibilă interpretarea normelor constituționale, interpretate anterior în cadrul 
jurisdicției constituționale, decât în cazul în care nu au același obiect și care pot fi interpretate 
izolat.
1 Decizia din 06.02.2001, dos. nr.88b; Decizia din 11.05.1999, dos. nr.54b, și altele.
2 M.O.nr.134-137/10 din 25.07.2008.
3 Decizia din 06.04.1999, dos. nr.38b.
4 Decizia din 04.05.1999, dos. nr.52b.
5 Decizia din 25.05.1999, dos. nr.58.
6 Decizia din 27.07.1999, dos. nr.90b.
7 Decizia din 05.08.1999, dos. nr.8b.
8 Decizia din 05.08.1999, dos. nr.8b.
9 Decizia din 11.03.1999, dos. nr.27b/1999.
10 Decizia din 12.01.1998, dos. nr.46b.
11 Decizia din 23.06.1998, dos. nr.27b.
12 Dos. nr.16b/1999.
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De exemplu, printr-o sesizare s-a solicitat interpretarea articolelor 76 și 131 alin.(3) din Consti-
tuție în aspectul: „De când legile bugetului de stat și bugetului de asigurări sociale intră în vigoare: 
de la data publicării lor în M.O. sau de la data adoptării?” Prin decizia din 14.04.19991, Curtea a 
menționat că prin Hotărârea din 29.10.19982 a interpretat deja art.76 privind intrarea în vigoare 
a legilor. Interpretarea dată de Curte identifică un mecanism general pentru toate legile, inclusiv 
cele ce reglementează raporturi juridice în sistemul bugetar.

Pentru motive similare au fost respinse și alte sesizări3.
7. Nu se acceptă spre examinare în fond sesizările pentru interpretarea unor prevederi consti-

tuționale clare, care trebuie interpretate exact așa cum sunt expuse în Constituție, sesizările near-
gumentate, în care lipsesc problemele de drept și poziția juridică a autorului sesizării.

În una din sesizări s-a cerut interpretarea art.98 alin.(5) din Constituție, care prevede că 
Guvernul își exercită atribuțiile din ziua depunerii jurământului. Prin Decizia din 18.01.19994, 
Curtea a specificat că dispoziția constituțională în cauză nu poate fi interpretată în alt mod decât 
în modul prevăzut de Constituție. Or, constatarea unei situații sau stări de lucruri, sau a existenței 
unui fapt nu poate fi considerată o chestiune de drept.

Sau un alt exemplu, printr-o sesizare s-a solicitat să se explice dacă după expirarea termenului 
prevăzut de 30 de zile de incompatibilitate cu alte activități persoana mai poate deține funcția de 
deputat5. Referitor la acest exemplu, vom menționa că problema lichidării incompatibilității ține 
de competența Comisiei juridice, pentru numiri și imunități, instituite prin Legea cu privire la 
statutul deputatului6, și a Comisiei Principale de Etică, prevăzută de Legea cu privire la conflictele 
de interese7. Șirul exemplelor ar putea continua8.

8. Nu pot fi interpretate prevederile constituționale dezvoltarea cărora constituie obligația 
Parlamentului.

Prin Decizia din 24.12.19989, Curtea a respins sesizarea pentru interpretarea prevederilor 
art.103 alin.(2) din Constituția adoptată la 29.07.1994, în redacția inițială, referitor la îndeplinirea 
de către Guvern doar a funcțiilor de administrare a treburilor publice. Curtea a explicat că regle-
mentarea procedurii de schimbare de către Guvern și, implicit, stabilire a atribuțiilor Guvernului 
pentru îndeplinirea doar a funcțiilor de administrare a treburilor publice sunt prerogative ale 
legislativului, și nu ale Curții Constituționale.

Temeiuri similare pentru neacceptarea sesizărilor pentru examinare în fond au fost invocate 
de Curte și în alte decizii ale sale10.

9. Interpretarea oficială este necesară în cazurile în care neclaritatea normelor constituționale 
este determinată de o situație concretă, apărută prin existența unei probleme de drept.

De exemplu, în sesizarea pentru interpretarea art.6 și 66 lit.c) din Constituție se cerea expu-
nerea metodelor de colaborare a puterilor în stat în exercitarea prerogativelor ce le revin și expli-

1 Dos. nr.15b/1999.
2 Hotărârea Curţii Constituţionale nr.32 din 29.10.1998 (M.O. nr.1000-102/42 din 12.11.1998).
3 Decizia din 22.12.2005 (M.O. nr.176-181/18 din 30.12.2005); Decizia din 27.11.2001, dos. nr.65b/2001; Deci-

zia din 18.01.2000, dos. nr.116b.
4 Dos. nr.68b/1998.
5 Dos. nr.7b/1999.
6 Legea cu privire la statutul deputatului.
7 Legea nr.16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictele de interese. M.O. nr.16-XVI din 15.02.2008.
8 Decizia din 20.12.2004, dos. nr.26b/2004; Decizia din 25.12.2003; Decizia din 03.12.2001, dos. nr.57b/2001; 

Decizia din 25.02.2000, dos. nr.12b/2000; Decizia din 14.02.2000, dos. nr.13b/2000; Decizia din 11.03.1999, 
dos. nr.27b/1999.

9 Dos. nr.67b/1998.
10 Decizia din 18.05.1999, dos. nr.43b; Decizia din 22.09.1999, dos. nr.108b; Decizia din 17.03.1998, dos. nr.7b; 

Decizia din 24.12.1998, dos. nr.67b.
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carea prin care metode, forme, mecanisme, mijloace ar trebui să-și realizeze Parlamentul atribu-
țiile ce-i revin. Curtea, în decizia de respingere, a menționat că interpretarea oficială este necesară 
în cazurile în care neclaritatea normelor constituționale este determinată de o situație concretă. 
Necesitatea interpretării trebuie să fie motivată prin existența unei probleme de drept care rezultă 
din caracterul incert al dispozițiilor constituționale. Dispozițiile cuprinse în art.6 și art.66 lit.c) nu 
conțin neclarități, sunt absolut exprese. Interpretarea prevederilor din art.66 lit.c) din Constituție, 
în aspectul solicitat, ar însemna comiterea unei imixtiuni în atribuțiile Parlamentului, prevăzute 
de art.66 lit.a) – lit.r) din Constituție.

10. Curtea nu admite spre examinare sesizările de interpretare a Constituției care, după formă 
și conținut, nu corespund prevederilor art.39 din Codul jurisdicției constituționale, îndeosebi 
dacă:

a) lipsește obiectul sesizării;
b) lipsește legătura cauzală între obiectul interpretării și norma constituțională sau sesizarea 

este înaintată în afara normei concrete a Constituției;
c) are un caracter abstract și nu rezultă din aplicarea contradictorie a normelor constituționale 

în procesul legislativ și practica judiciară;
d) lipsește legătura cauzală între sarcinile și scopul autorului sesizării de a aplica norma inter-

pretată în vederea unor acțiuni și adoptării unor decizii concrete.
11. La interpretarea Constituției, Curtea Constituțională trebuie să se conducă, mai întâi de 

toate, de direcțiile și principiile generale care structurează întreaga Constituție. Astfel de direcții 
și principii constituie:

a) principiile formulate în preambul, precum: suveranitatea și independența Republicii Mol-
dova, continuitatea istorică a poporului moldovenesc, unitatea poporului și dreptul la identitate, 
constituirea statului democratic de drept și altele;

b) cerința ca nici o lege și nici un alt act juridic să nu contravină Constituției (art.7);
c) asigurarea suveranității naționale a poporului (art.2 alin.(1));
d) realizarea rolului dreptului internațional în protejarea drepturilor și libertăților omului.
Bineînțeles, interpretând Constituția, Curtea Constituțională aplică principiile generale ale 

dreptului și tinde să dea o interpretare eficientă, descoperind, explicând și pătrunzând în sensul 
profund al normelor constituționale, corelându-le cu situațiile reale existente.

În finalul acestei analize enunțăm câteva propuneri privind revigorarea Constituției și legisla-
ției în vigoare în acest domeniu:

1. Actualmente hotărârea de interpretare se adoptă cu majoritatea simplă a judecătorilor consti-
tuționali prezenți la ședință. Având în vedere că cvorumul ședinței în plen a Curții Constituționale 
este de două treimi din numărul judecătorilor (art.25 din Codul jurisdicției constituționale), o 
hotărâre interpretativă poate fi adoptată și cu votul a trei judecători. Luând în considerație faptul 
că proiectele de legi constituționale se adoptă cu votul a cel puțin 4 judecători (art.141 alin.(2) din 
Constituție), este inexplicabilă situația în care avizele Curții care au un caracter consultativ1 se 
pronunță cu un număr mai mare de voturi (patru) decât hotărârea de interpretare. Introducerea 
acestei modificări în legislație ar exclude și blocarea problemei privind paritatea de voturi în cazul 
hotărârilor de interpretare, prevăzută de art.66 alin.(5) din Codul jurisdicției constituționale2.

2. În prezent dispun de dreptul de a depune sesizări la Curtea Constituțională, pentru inter-
pretarea oficială a Constituției: Președintele Republicii Moldova, Guvernul, ministrul justi-
ției, Curtea Supremă de Justiție, Curtea de Apel Economică, avocatul parlamentar, Procurorul 
General, deputatul în Parlament și fracțiunea parlamentară.

1 Hotărârea Curţii Constituţionale nr.186 din 27.10.2009 (M.O. nr.160-161/20 din 06.11.2009).
2 Legea nr.213-XVI din 23.10.2008 (M.O. nr.204-205/744 din 14.11.2008).
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Potrivit raportului privind perfecționarea organizării și activității Curții Constituționale1, 
prezentat în anul 2008 de către organismele internaționale CEID și ICDT, numărul actual de 
subiecți trebuie să fie restrâns. În calitate de subiecți ar putea fi: Parlamentul sau comisiile parla-
mentare, Președintele țării, Guvernul, Președintele Curții de Conturi, Procurorul General și 
avocatul parlamentar.

Analiza sesizărilor depuse la Curte pe parcursul a 15 ani de activitate confirmă faptul că mai 
mult de jumătate din ele n-au fost acceptate spre examinare.

După subiecții care le-au prezentat, sesizările au fost semnate de instituții unipersonale (depu-
tat, avocat parlamentar) – peste 50 de sesizări, numai 17 sesizări au fost depuse de grupuri a câte 
2-3 deputați și 11 sesizări de o fracțiune parlamentară, Curtea Supremă de Justiție, Președin-
tele Republicii Moldova, Guvern, Procurorul General, adică de organe statale chemate să aplice 
nemijlocit Constituția și legislația în vigoare la adoptarea unor decizii.

Am fi de acord cu concluzia experților CEID și ICDT, dar cu condiția de a păstra în calitate de 
subiect Curtea Supremă de Justiție, iar grupul parlamentar să fie constituit din cel puțin 5 depu-
tați.

3. Considerăm necesar de a introduce instituția admisibilității sesizării privind interpretarea 
Constituției, reglementând că aceasta se admite spre examinare dacă:

a) se impune aplicarea directă a unor prevederi ale Constituției la examinarea unei cauze în 
instanța judecătorească sau în altă instituție publică;

b) se impune adoptarea unui act normativ, elaborarea unui tratat internațional, propunerea 
unui act politic (moțiune, declarație);

c) există o coliziune între normele constituționale.
4. Este necesar a introduce o procedură specială de admisibilitate care să vizeze astfel de 

probleme: subiecții, statutul părților, caracterul oficial și executoriu al hotărârii de interpretare a 
Constituției.

Cercetarea sub toate aspectele a căilor de transformare a Constituției ar contribui la actuali-
zarea prevederilor Constituției și le-ar apropia de situația reală existentă în societate și stat. În 
acest aspect, considerăm că investigațiile în acest domeniu trebuie continuate și efectuate într-o 
manieră mai concretă, spre exemplu: studierea separată și mai amplă a interpretărilor cazuale și 
normative; argumentarea bazelor constituționale și legale de atribuire Curții Constituționale a 
calității de unic subiect cu drept de interpretare a Constituției; analiza activității Curții Consti-
tuționale în calitate de „legiuitor negativ”; cercetarea metodelor de interpretare a Constituției și 
altele, care vor fi expuse într-o lucrare separată.

PUBLICAT: Victor Pușcaș, Veaceslav Zaporojan, Căile de reformare a Constituției. Materialele Conferinței 
internaționale consacrate aniversării a 15-a de la adoptarea Constituției Republicii Moldova „Valorile con-
stituționale fundamentale – factor al stabilității regimului democratic”, Chișinău, 22-23 iulie 2009. „Depol 
Promo” SRL, 2010.

1 Arhiva Curţii Constituţionale.
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HOTĂRÎREA PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
privind constituirea Comisiei speciale pentru elaborarea  

proiectului de Lege cu privire la modificarea articolului 78  
din Constituția Republicii Moldova nr. 54 din 25.03.2010

(în vigoare 25.03.2010) 
 

Monitorul Oficial nr.50 art.156 din 07.04.2010
 

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
 
Art.1. – Se constituie Comisia specială pentru elaborarea proiectului de Lege cu privire la 

modificarea articolului 78 din Constituția Republicii Moldova în componența a 11 deputați din 
cadrul fracțiunilor parlamentare și din numărul deputaților neafiliați:

Președinte: 
PLEȘCA Ion Fracțiunea parlamentară a Partidului „Alianța «Moldova Noastră»„
Vicepreședinte: 
MIȘIN Vadim Fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova
Secretar: 
BĂIEȘU Aurel Fracțiunea parlamentară a Partidului Democrat din Moldova
Membri: 
HADÂRCĂ Ion  Fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal
MUNTEANU Valeriu Fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal
STRELEȚ Valeriu  Fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal Democrat din Moldova
ȘLEAHTIȚCHI Mihail Fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal Democrat din Moldova
ȘOVA Vasili  Fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor din Republica 
           Moldova
ȚURCAN Vladimir deputat neafiliat
VREMEA Igor  Fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor din Republica 
    Moldova
ZAGORODNÎI Anatolie Fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor din Republica 
    Moldova. 
Art.2. – Comisia va prezenta Parlamentului, în termen de o lună, un raport privind oportuni-

tatea inițierii Legii cu privire la modificarea articolului 78 din Constituția Republicii Moldova și 
proiectul acestei legi.

Art.3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI     Mihai GHIMPU
Chișinău, 25 martie 2010. 
Nr.54. 
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HOTĂRÎREA CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA
privind interpretarea articolului 46 alin.(3) din Constituție  

(Sesizarea nr.17b/2011) nr. 21 din 20.10.2011

Monitorul Oficial nr.187-191/29 din 04.11.2011 

În numele Republicii Moldova, 
Curtea Constituțională, statuînd în componența: 
Dl Alexandru TĂNASE, președinte, judecător-raportor, 
Dl Victor PUȘCAȘ, 
Dl Petru RAILEAN, 
Dna Elena SAFALERU, 
Dna Valeria ȘTERBEȚ, judecători, 
cu participarea dnei Dina Musteață, grefier, 
Având în vedere sesizarea depusă la 10 iunie 2011 și înregistrată la aceeași dată, 
Examinând sesizarea menționată în ședință plenară publică, 
Având în vedere actele și lucrările dosarului, 
Pronunță următoarea hotărâre: 

PROCEDURA 
1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituțională la 5 aprilie 2011 în 

temeiul articolelor 25 alin.(1) lit.c) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 38 alin.(1) 
lit.c) din Codul jurisdicției constituționale de ministrul justiției dl Oleg Efrim privind interpre-
tarea articolului 46 alin.(3) din Constituție, potrivit căruia: 

„(3) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.” 
 
2. Autorul sesizării a solicitat Curții Constituționale ca, prin interpretarea articolului 46 alin.

(3) din Constituție, să se explice dacă: 
„a) Protejează această normă în egală măsură proprietatea funcționarilor publici care sînt 

obligați prin normele constituționale să exercite cu bună-credință obligațiile ce le revin și prezumă 
această normă caracterul licit al averii dobândite de ei în perioada în care au exercitat o funcție în 
serviciul public în același volum și în aceleași condiții ca și pentru alte categorii de cetățeni? 

b) Pe care principii ar trebui să se bazeze stabilirea exigențelor pentru funcționarii publici care 
trebuie să demonstreze caracterul licit al dobândirii averii în perioada exercitării unor funcții în 
serviciul public, ca să nu fie încălcate prevederile Constituției? 

c) Care este coraportul dintre norma alineatului (3) al articolului 46 (Caracterul licit al dobân-
dirii se prezumă) și alineatul (1) al articolului 127 (Statul ocrotește proprietatea), ținînd cont de 
faptul că statul trebuie să ocrotească nu doar proprietatea privată, dar și proprietatea publică, iar 
pentru aceasta statul trebuie să dispună de instrumentele corespunzătoare? 

d) Cît de compatibile sânt alineatul (3) al articolului 46 (Caracterul licit al dobândirii se 
prezumă) și alineatul (2) al articolului 54 din Constituție, ținând cont de faptul că criminalitatea 
organizată și corupția reprezintă o amenințare pentru un stat democratic, afectează securitatea 



256

CONSTITUȚIA  REPUBLICII  MOLDOVA    

națională, subminează bunăstarea economică a țării și ordinea publică și aduc atingeri drepturilor 
și libertăților altor persoane? 

e) Permite oare prevederea alineatului (3) din articolul 46 (Caracterul licit al dobândirii 
se prezumă) respectarea și executarea eficientă a angajamentelor asumate de către Republica 
Moldova la ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, 
sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea tero-
rismului […]?” 

 
3. Prin decizia Curții Constituționale din 11 iulie 2011 sesizarea a fost declarată admisibilă, 

fără a prejudicia fondul cauzei. 
4. În procesul examinării sesizării, Curtea Constituțională a solicitat opiniile Parlamentului, 

Guvernului, Aparatului Președintelui, Consiliului Superior al Magistraturii, Curții Supreme de 
Justiție, Procuraturii Generale, Uniunii Avocaților, Ministerului Afacerilor Interne, Centrului 
pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Centrului pentru Drepturile Omului, Aca-
demiei de Științe, asociațiilor obștești „Juriștii pentru Drepturile Omului”, „Institutul de Reforme 
Penale” și „Centrul de Resurse Juridice”. 

5. În ședința plenară publică a Curții, în temeiul articolului 31 alin.(3) din Codul jurisdicției 
constituționale, autorul sesizării a modificat parțial obiectul sesizării, extinzându-l și asupra altor 
categorii de persoane salariate de la bugetul de stat. 

6. La ședința plenară publică a Curții, autorul sesizării a participat personal. Parlamentul a fost 
reprezentat de dl Sergiu Chirică, consultant principal în cadrul Direcției juridice a Secretariatului 
Parlamentului. Guvernul a fost reprezentat de dl Vladimir Grosu, vice ministru al justiției. 

LEGISLAȚIA PERTINENTĂ 
7. Prevederile relevante ale Constituției (M.O. nr.1/1, 1994) sînt următoarele: 
Articolul 21. Prezumția nevinovăției 
„Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată până când vinovăția sa va fi 

dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate 
garanțiile necesare apărării sale.” 

Articolul 46. Dreptul la proprietate privată și protecția acesteia 
„(1) Dreptul la proprietate privată, precum și creanțele asupra statului sînt garantate. 
(2) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit 

legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire. 
(3) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobîndirii se prezumă. 
(4) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate 

numai în condițiile legii. 
(5) Dreptul de proprietate privată obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului 

înconjurător și asigurarea bunei vecinătăți, precum și la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit 
legii, revin proprietarului. 

(6) Dreptul la moștenire a proprietății private este garantat.” 
Articolul 54. Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți 
„[…] 
(2) Exercițiul drepturilor și libertăților nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute 

de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internațional și sânt nece-
sare în interesele securității naționale, integrității teritoriale, bunăstării economice a țării, ordinii 
publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă și infracțiunilor, protejării drepturilor, libertă-
ților și demnității altor persoane, împiedicării divulgării informațiilor confidențiale sau garantării 
autorității și imparțialității justiției. […]” 
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Articolul 55. Exercitarea drepturilor și a libertăților 
„Orice persoană își exercită drepturile și libertățile constituționale cu bună-credință, fără să 

încalce drepturile și libertățile altora.” 
Articolul 56. Devotamentul față de țară 
„[…] 
(2) Cetățenii cărora le sînt încredințate funcții publice, precum și militarii, răspund de înde-

plinirea cu credință a obligațiilor ce le revin și, în cazurile prevăzute de lege, depun jurământul 
cerut de ea.” 

Articolul 127. Proprietatea 
„(1) Statul ocrotește proprietatea. 
(2) Statul garantează realizarea dreptului de proprietate în formele solicitate de titular, dacă 

acestea nu vin în contradicție cu interesele societății. […]” 
 
8. Prevederile relevante ale Convenției Consiliului Europei privind spălarea banilor, depis-

tarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea 
terorismului (adoptată la Varșovia la 16 mai 2005 și ratificată de Republica Moldova prin Legea 
nr.165-XVI din 13 iulie 2007, M.O. 117-126/532, 2007) sînt următoarele: 

Articolul 3. Măsuri de confiscare 
„[…] 4. Fiecare parte adoptă acele măsuri legislative și alte măsuri care se dovedesc necesare 

pentru ca, în cazul unei infracțiuni grave sau al infracțiunilor astfel cum sînt prevăzute în legislația 
națională, să oblige făptuitorul să dovedească originea produselor sau a bunurilor susceptibile de 
confiscare, în măsura în care această obligație este conformă cu principiile legislației interne.” 

Articolul 5. Blocarea, sechestrarea și confiscarea 
„Fiecare parte adoptă măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a se 

asigura că măsurile privind blocarea, punerea sub sechestru și confiscarea includ, de asemenea: 
a) bunurile în care au fost transformate sau convertite produsele; 
b) bunurile obținute licit, în cazul în care produsele au fost amestecate, în totalitate sau în 

parte, cu astfel de bunuri, până la valoarea estimată a produselor; 
c) câștigurile sau alte beneficii derivate din produse, din bunuri în care au fost transformate 

sau convertite produsele rezultate din infracțiune sau din bunuri cu care produsele infracțiunii 
au fost amestecate, până la valoarea estimată a produselor, în același mod și în aceeași măsură ca 
produsele.” 

9. Prevederile relevante ale Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a 
Libertăților Fundamentale, amendată prin protocoalele adiționale la această convenție (înche-
iată la Roma la 4 noiembrie 1950 și ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamen-
tului nr.1298-XIII din 24 iulie 1997, M.O. nr.54-55/502, 1997), în continuare – „Convenția Euro-
peană”, sânt următoarele: 

Articolul 6. Dreptul la un proces echitabil 
„[…] 
2. Orice persoană acuzată de o infracțiune este prezumată nevinovată pînă ce vinovăția sa va 

fi legal stabilită.” 
Articolul 10. Libertatea de exprimare 
„1. Orice persoană are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept include libertatea de 

opinie și de a primi sau a comunica informații ori idei fără amestecul autorităților publice și fără 
a ține seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică Statele să impună societăților de radio-
difuziune, cinematografie sau televiziune un regim de autorizare. 

2. Exercitarea acestor libertăți ce comportă îndatoriri și responsabilități poate fi supusă unor 
formalități, condiții, restrângeri sau sancțiuni prevăzute de lege care, într-o societate democra-
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tică, constituie măsuri necesare pentru securitatea națională, integritatea teritorială sau siguranța 
publică, apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor, protecția sănătății, a moralei, a reputației 
sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea informațiilor confidențiale sau pentru a 
garanta autoritatea și imparțialitatea puterii judecătorești.” 

Articolul 1 din Protocolul adițional 
Protecția proprietății 
„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate 

fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică și în condițiile prevăzute de lege 
și de principiile generale ale dreptului internațional. 

Dispozițiile precedente nu aduc atingere dreptului Statelor de a adopta legile pe care le consi-
deră necesare reglementării folosirii bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura 
plata impozitelor ori a altor contribuții, sau a amenzilor.” 

10. Prevederile relevante ale Declarației Universale a Drepturilor Omului (adoptată de 
Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 10 decembrie 1948, la care Republica 
Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.217-XII din 28 iulie 1990, B.Of. nr.008, 1990), 
în continuare – „Declarația universală”, sînt următoarele: 

Articolul 11 
„Orice persoană acuzată de comiterea unui act cu caracter penal are dreptul să fie presupusă 

nevinovată pînă cînd vinovăția sa va fi stabilită în mod legal în cursul unui proces public în care 
i-au fost asigurate toate garanțiile necesare apărării sale.” 

Articolul 1 
„Orice persoană are dreptul la proprietate, atât singură, cât și în asociație cu alții. Nimeni nu 

poate fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa.” 
Articolul 29 
„Orice persoană are îndatoriri față de colectivitate, deoarece numai în cadrul acesteia este 

posibilă dezvoltarea liberă și deplină a personalității sale. În exercitarea drepturilor și libertăților 
sale, fiecare om nu este supus decât numai îngrădirilor stabilite prin lege, exclusiv în scopul de a 
asigura cuvenita recunoaștere și respectare a drepturilor și libertăților altora și ca să fie satisfăcute 
justele cerințe ale moralei, ordinii publice și bunăstării generale într-o societate democratică.” 

 
ÎN DREPT 

11. Curtea reține că prerogativa cu care a fost învestită prin articolul 135 alin.(1) lit.b) din 
Constituție presupune stabilirea sensului autentic și deplin al normelor constituționale, care 
poate fi realizată prin interpretarea textuală sau funcțională, în măsura în care poate fi dedusă din 
textul Constituției, ținând cont de caracterul generic al normei, situațiile concrete pe care legiui-
torul nu avea cum să le prevadă la momentul elaborării normei, reglementările ulterioare (conexe 
sau chiar contradictorii), situațiile complexe în care norma trebuie aplicată etc. 

12. Din conținutul sesizării, Curtea observă că aceasta vizează în esență posibilitatea răsturnării 
sarcinii probei în cazul funcționarilor publici și al altor persoane salarizate de la bugetul de stat. 

13. În acest sens, Curtea reține că sesizarea se referă la un ansamblu de elemente și principii 
cu valoare constituțională inter-conexate, precum protecția proprietății, prezumția nevinovăției, 
securitatea raporturilor juridice, în contextul imperativului luptei împotriva corupției instituțio-
nale și a criminalității organizate. 

14. În acest context, pentru a elucida conținutul autentic al prevederii articolului 46 alin.(3) 
din Constituție, Curtea va opera, în special, cu prevederile articolelor 21, 46 alin.(1) și (4), 54 
din Constituție, cu jurisprudența sa anterioară, precum și cu principiile consacrate de dreptul 
internațional și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (în continuare – „Curtea 
Europeană”), utilizând toate metodele de interpretare legală. 
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15. Cele cinci întrebări adresate Curții sînt interdependente. Avînd în vedere faptul că răspunsul 
la prima întrebare influențează raționamentul privind a doua întrebare, acestea vor fi abordate în 
comun. 

 
I. (a) Protejează această normă în egală măsură proprietatea funcționarilor publici și a 

altor persoane salarizate de la bugetul de stat care sânt obligați prin normele constituționale să 
exercite cu bună-credință obligațiile ce le revin și prezumă această normă caracterul licit al averii 
dobândite de ei în perioada în care au exercitat o funcție în serviciul public în același volum și în 
aceleași condiții ca și pentru alte categorii de cetățeni? 

(b) Pe care principii ar trebui să se bazeze stabilirea exigențelor pentru funcționarii publici și 
alte persoane salarizate de la bugetul de stat care trebuie să demonstreze caracterul licit al dobân-
dirii averii în perioada exercitării unor funcții în serviciul public, ca să nu fie încălcate prevederile 
Constituției? 

A. Argumentele autorului sesizării 
16. Autorul sesizării pretinde că abordarea sistemică a tuturor prevederilor constituționale, în 

special a articolelor 46 alin.(3), 54 alin.(2), 55, 56 alin.(2), 127 alin.(1) și (2) din Constituție relevă 
faptul că prezumția caracterului licit al dobândirii averii nu reprezintă un drept absolut, care nu 
ar admite nici o derogare de la norma generală. 

17. Autorul sesizării apreciază că poziția sa este confirmată tangențial prin Avizul Curții 
Constituționale din 25 aprilie 2006 asupra proiectului de lege privind excluderea propoziției 
„Caracterul licit al dobândirii se prezumă” din alineatul (3) al articolului 46 din Constituția Repu-
blicii Moldova, în care s-a statuat că: 

„[…] statul poate reglementa proceduri, prin care persoana inculpată să fie obligată să probeze 
caracterul licit al averii sale. Or, imposibilitatea probării caracterului licit al averii prezumă carac-
terul ilicit al dobândirii acesteia și tendința persoanei de a se eschiva de la îndeplinirea obligațiilor 
fiscale față de societate sau de la răspundere administrativă ori penală. Implementarea acestei 
proceduri derivă și din necesitatea statului de a combate criminalitatea transnațională organizată 
[…]”. 

18. Potrivit autorului sesizării, poziția sa ar fi susținută și prin jurisprudența Curții Europene a 
Drepturilor Omului, în particular prin hotărârile Lingens v. Austria și Phillips v. Marea Britanie. 

19. Prin analogie cu jurisprudența CEDO privind libertatea de exprimare, garantată de arti-
colul 10 din Convenția Europeană, prin care CEDO a statuat că în cazul politicienilor cerințele de 
protecție a reputației ar trebui să fie ponderate în raport cu interesele discuției publice a chestiu-
nilor politice (hotărârea Lingens v. Austria din 8 iulie 1986), autorul sesizării sugerează că norma 
constituțională urmează să se aplice în mod diferit și să garanteze un nivel de protecție diferit în 
funcție de subiectul față de care ea se aplică. 

20. În același context, autorul sesizării face referire la jurisprudența CEDO privind principiul 
prezumției nevinovăției și inversarea sarcinii probei (hotărârea Phillips v. Marea Britanie din 5 
iulie 2001). 

B. Aprecierea Curții 
21. Curtea reține că prezumția caracterului licit al dobândirii averii, prevăzută de alineatul (3) 

al articolului 46 din Constituție, constituie o garanție constituțională a dreptului de proprietate 
privată, fiind în deplină concordanță cu alineatul (1) din același articol, potrivit căruia: 

„Dreptul la proprietate privată, precum și creanțele asupra statului sânt garantate.” 
22. Prevederea care instituie prezumția caracterului licit al dobândirii proprietății constituie 

un element fundamental al articolului 46 din Constituție care, în ansamblu cu celelalte preve-
deri ale aceluiași articol, are menirea de a garanta dreptul la proprietate privată și la protecția 
acesteia. 
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23. Această prezumție, asigurând securitatea juridică și legalitatea proprietății persoanei, presu-
pune responsabilitatea statului, în special a procurorului, de a prezenta probe care ar demonstra 
că proprietatea a fost dobândită ilegal. 

24. Această prezumție se întemeiază pe principiul general potrivit căruia orice act sau fapt 
juridic este prezumat licit până la proba contrarie, impunând, în ceea ce privește averea unei 
persoane, ca dobândirea ilicită a acesteia să fie dovedită. Prezumția constituțională atribuie 
sarcina probei exclusiv organelor statului. 

25. Curtea reține legătura indisolubilă a prezumției caracterului licit al proprietății cu garan-
țiile unui proces echitabil, în special prezumția nevinovăției, dreptul de a nu contribui la propria 
incriminare, principiul egalității armelor, dreptul la o procedură contradictorie în cazul unei 
eventuale incriminări și/sau inițierii unui proces în scopul lipsirii persoanei de proprietate. 

26. Curtea acceptă concluzia autorului sesizării că este pus în joc și, cu siguranță, nu poate fi 
neglijat principiul prezumției nevinovăției din dreptul penal, consacrat și în Constituție (articolul 
21), potrivit căruia: 

„Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată până când vinovăția sa va fi 
dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate 
garanțiile necesare apărării sale.” 

27. Curtea subliniază că regula in dubio pro reo constituie un complement al prezumției nevi-
novăției, un principiu instituțional care reflectă modul în care principiul aflării adevărului, consa-
crat în dreptul procesual penal, se regăsește în materia probațiunii. Ea se explică prin aceea că, în 
măsura în care, în pofida dovezilor administrate pentru susținerea vinovăției celui acuzat, îndoiala 
persistă în ce privește vinovăția, atunci îndoiala este echivalentă cu o probă pozitivă de nevinovăție. 

28. Curtea nu poate fi de acord cu autorul sesizării că norma articolului 55 din Constituție, 
potrivit căreia orice persoană își exercită drepturile și libertățile constituționale cu bună-credință, 
fără să încalce drepturile și libertățile altora, ar fi de natură să justifice răsturnarea probei în cazul 
funcționarilor publici și al altor persoane salarizate de la bugetul de stat, or, această normă consti-
tuțională este dezvoltată prin principiul prezumției bunei credințe din dreptul civil (articolul 9 
din Codul civil), potrivit căruia buna-credință se prezumă pînă la proba contrară. 

29. Curtea subliniază totodată că, în mod corespunzător, alin.(4) al articolului 46 din Consti-
tuție prevede că bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi 
confiscate numai în condițiile legii. Astfel fiind, prezumția instituită prin alineatul (3) al artico-
lului 46 din Constituție nu împiedică cercetarea caracterului ilicit al dobândirii averii, sarcina 
probei revenind însă celui care invocă acest caracter. În măsura în care partea interesată dove-
dește dobândirea unor bunuri de o persoană în mod ilicit, asupra acelor bunuri dobândite ilegal 
se poate dispune confiscarea, în condițiile legii. 

30. Luând în considerare dispozițiile articolului 46 alin.(4) din Constituție, în conformitate cu 
care numai averea dobîndită licit nu poate fi confiscată, Curtea consideră că legiuitorul este liber 
să instituie măsura confiscării în toate cazurile de dobândire ilicită de bunuri. 

31. În legătură cu aceste aspecte, Curtea reține că, prin Hotărârea nr.12 din 17 martie 2003 
cu privire la controlul constituționalității Hotărârii Guvernului nr.646 din 18 septembrie 1995 
cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu privind confiscarea, utilizarea sau nimicirea 
producției și materiei prime alimentare ce prezintă pericol pentru sănătatea populației și mediul 
ambient (M.O. nr.21, 1997), a statuat următoarele: 

„Conform articolului 46 din Constituție, dreptul la proprietate privată aparține persoanelor 
particulare (cetățenilor în mod individual sau în comun) și persoanelor juridice. 

Același articol din Constituție stabilește garanțiile juridice ale proprietății private. 
Privarea persoanei fizice sau juridice de proprietate, împotriva voinței sale, se efectuează numai 

conform legii. 



261

25 de ani

Averea dobândită licit nu poate fi confiscată (art.46 alin.(3) din Constituție). O asemenea sanc-
țiune poate fi aplicată față de proprietar în cazul în care bunurile erau destinate sau au fost utili-
zate pentru a săvârși o infracțiune, contravenție sau aceste bunuri au rezultat din infracțiuni și 
contravenții (art.46 alin.(4) din Constituție). 

Confiscarea reprezintă o sancțiune aplicată proprietarului pentru săvârșirea unei infracțiuni 
penale în conformitate cu normele Codului penal sau a unei contravenții administrative. Conse-
cințele de pe urma confiscării sânt posibile și în relațiile de drept civile (art.51 din Codul civil al 
RM). Dar în toate cazurile o asemenea confiscare se efectuează numai potrivit legii. Conform 
articolului 72 lit.n) din Constituție, numai Parlamentul Republicii Moldova este în drept prin legi 
organice să reglementeze infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora.” 

32. Prin urmare, măsura confiscării este reglementată constituțional doar în cazul săvârșirii 
unor infracțiuni sau contravenții, adică în situații constatate, în condițiile legii, ca reprezentând 
fapte cu un anumit grad de pericol social. 

33. În acest context, Curtea observă că demersul autorului sesizării urmărește răsturnarea 
sarcinii probei privind caracterul licit al averii în cazul funcționarilor publici și al altor persoane 
salarizate de la bugetul de stat, preconizându-se ca averea acestora, a cărei dobândire licită nu 
poate fi dovedită, să fie confiscată. Pe cale de consecință, ar rezulta că averea unui funcționar 
public sau a altei persoane salarizate de la bugetul de stat ar fi prezumată ca fiind dobândită ilicit, 
pînă la dovada contrarie făcută de titularul ei, scutind astfel statul, în persoana procurorului, de 
obligația de a proba ilegalitatea veniturilor obținute. 

34. În acest context, Curtea Constituțională consideră că statul are o poziție dominantă în 
raport cu individul și deține întreg instrumentarul necesar pentru desfășurarea acțiunilor de 
cercetare a caracterului ilicit al dobândirii averii. 

35. În același timp, Curtea remarcă faptul că răsturnarea sarcinii probei în cazul funcționarilor 
publici și al altor persoane salarizate de la bugetul de stat ar veni în contradicție cu prevederile 
articolului 21 din Constituție referitoare la prezumția nevinovăției, deoarece confiscarea averii 
funcționarilor și a altor persoane salarizate de la bugetul de stat ar putea avea loc în absența unei 
hotărâri judecătorești definitive, prin care să se stabilească vinovăția, penală ori contravențională. 

36. În același sens, Curtea reține că, potrivit principiilor de drept procesual penal, nimeni nu 
este obligat să-și dovedească nevinovăția, sarcina probațiunii revenind acuzării, iar situația de 
dubiu îi profită celui acuzat (in dubio pro reo), pe când, în cazul răsturnării sarcinii probei, în baza 
căreia se va cere confiscarea averii, funcționarul public sau altă persoană salarizată de la bugetul 
de stat va trebui să-și dovedească nevinovăția. 

37. În acest context, Curtea subliniază că articolul 54 din Constituție, invocat de autorul sesi-
zării pentru a justifica restrângerea drepturilor fundamentale, la alineatul (3) interzice expres 
derogarea de la articolul 21 din Constituție. 

38. De asemenea, Curtea reține că principiul egalității, consacrat de articolul 16 din Consti-
tuție, presupune că toți oamenii sânt egali în fața legii, în sensul că sânt și trebuie să fie la fel de 
responsabili juridic și social. Aceasta înseamnă nu numai că nimeni nu este mai presus de lege, 
dar și că nu trebuie să existe discriminări în fața responsabilității morale, sociale, juridice, pentru 
nici o persoană și nici pentru organele statului sau orice fel de funcționari publici sau privați. 
Aceasta nu exclude ca legiuitorul să poată institui pentru infracțiunile săvârșite de funcționari sau 
alte persoane salarizate de la bugetul de stat pedepse mai grave decât pentru persoana privată care 
le-ar săvârși, în apărarea interesului general, însă răsturnarea sarcinii probei în privința acestora 
ar induce o situație discriminatorie în raport cu persoanele care realizează și gestionează activități 
private. 

39. De altfel, statul dispune și de alte mecanisme instituite pentru verificarea averii funcționa-
rilor publici și a demnitarilor prin sistemul declarațiilor pe venit. 
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40. Curtea reține, de asemenea, că securitatea juridică a dreptului de proprietate asupra bunu-
rilor ce alcătuiesc averea unei persoane este indisolubil legată de prezumția dobândirii licite 
a averii. În absența unei astfel de prezumții, deținătorul unui bun ar fi supus unei insecurități 
continue, întrucît ori de câte ori s-ar invoca dobândirea ilicită a respectivului bun, sarcina probei 
nu ar reveni celui care face afirmația, ci deținătorului bunului. De aceea, înlăturarea acestei 
prezumții are semnificația suprimării unei garanții constituționale a dreptului de proprietate. 

41. Pe de altă parte, Curtea nu poate accepta argumentul autorului sesizării că, în activitatea 
de luptă cu criminalitatea organizată și corupția, confiscarea veniturilor ilegale este compromisă 
de prezența prezumției caracterului licit al dobândirii acestora la alineatul (3) al articolului 46 din 
Constituție. 

42. Curtea poate accepta că instrumentele statului de luptă împotriva corupției și criminalității 
organizate nu sânt întotdeauna perfecte, însă consideră că oricare ar fi interpretarea celorlalte 
articole invocate de autorul sesizării, când se ajunge la ingerința în dreptul de proprietate, se 
revine la articolul 46 alin.(3) din Constituție, care prevede prezumția caracterului licit al dobân-
dirii averii. Curtea consideră că nu există nici o rațiune care ar exclude aplicarea acestei norme în 
cazul funcționarilor publici sau al altor persoane salarizate de la bugetul de stat. 

43. În acest sens, Curtea observă că reglementarea acestei prezumții nu împiedică legiuitorul 
ca, în aplicarea dispozițiilor articolului 8 din Constituție – Respectarea dreptului internațional și 
a tratatelor internaționale, să adopte reglementări care să permită deplina respectare a tratatelor 
internaționale în domeniul luptei împotriva criminalității. 

44. În același timp, urmează a se ține cont de faptul că dreptul de proprietate este garantat și 
printr-o serie de instrumente internaționale. 

45. Astfel, dreptul de proprietate este garantat de articolul 17 din Declarația Universală și de 
articolul 1 din Protocolul nr.1 la Convenția Europeană. În cazul în care există o ingerință în 
dreptul de proprietate, aceasta urmează să fie justificată de către stat. Pentru a putea fi justifi-
cată, orice ingerință în exercitarea dreptului de proprietate trebuie să servească unui scop legitim 
de utilitate publică sau unui interes general. În același timp, aceasta trebuie să fie proporțională 
scopului legitim urmărit, adică să se asigure un just echilibru între protecția dreptului de propri-
etate și interesul public. 

46. De asemenea, articolul 6 din Convenția Europeană garantează dreptul la un proces echi-
tabil pentru a decide asupra drepturilor și obligațiilor cu caracter civil sau a temeiniciei oricărei 
acuzații penale. 

47. Astfel, prezumția nevinovăției și exigența ca organul de urmărire penală să suporte sarcina 
de a dovedi acuzațiile este menționată explicit în articolul 6 §2 din Convenția Europeană și ține 
de noțiunea generală de proces echitabil în sensul articolului 6 §1 (a se vedea, mutatis mutandis, 
Saunders v. Marea Britanie din 17 decembrie 1996, §68). 

48. Curtea Constituțională reține că, în jurisprudența sa, Curtea Europeană recunoaște carac-
terul civil al drepturilor și obligațiilor în cadrul relațiilor dintre persoane private, dar și al unor 
drepturi în cadrul relațiilor dintre indivizi și stat. Proprietatea este unul dintre domeniile referitor 
la care Curtea Europeană a statuat aplicabilitatea articolului 6 din Convenția Europeană. Astfel, 
garanțiile unui proces echitabil se răsfrâng asupra actelor care pot avea consecințe directe asupra 
dreptului de proprietate, cum sânt exproprierea, autorizația de construcție etc. 

49. În unison cu articolul 21 din Constituție, articolele 6 din Convenția Europeană și 11 alin.
(2) din Declarația Universală consacră principiul prezumției nevinovăției. 

50. Curtea reține că, în lumina jurisprudenței Curții Europene, prezumția nevinovăției insti-
tuită de articolul 6 §2 din Convenția Europeană, nu privește numai procesul penal în sens strict, 
ci are o aplicație mai largă, într-un dublu sens: pe de o parte, această garanție este aplicabilă ori de 
cîte ori fapta imputabilă unei persoane are o conotație penală, indiferent de calificarea atribuită de 



263

25 de ani

legislația internă a fiecărui stat [astfel, ea este aplicabilă, de exemplu, unei proceduri privitoare la 
frauda fiscală (Heintrich v. Franța, hotărârea CEDO din 22 septembrie 1994, §64) sau în materie 
de sancțiuni administrative (Lutz v. Austria, hotărârea CEDO din 25 august 1987, §57)]; pe de altă 
parte, ea impune ca orice reprezentant al statului să se abțină să declare public faptul că cel pus 
sub urmărire penală sau trimis în judecată este vinovat de săvârșirea infracțiunii care i se incrimi-
nează, înainte ca vinovăția acestuia să fi fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă 
(Butkevieius v. Lituania, hotărârea CEDO din 26 martie 2002, §49). 

51. Curtea observă că cele trei situații identificate de autorul sesizării în jurisprudența Curții 
Europene în care aceasta acceptă inversarea probei intră în contradicție totală cu conținutul sesi-
zării, și anume: (a) în cazul infracțiunilor săvârșite din culpă; (b) în cazul emiterii unei dispoziții 
de confiscare; (c) în cazul infracțiunilor pentru care sarcina probei este în mod expres inver-
sată. În primul rînd, eschivarea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale față de societate pasibilă de 
răspundere penală sau administrativă se manifestă, din punct de vedere subiectiv, prin vinovăție 
sub forma intenției, iar cazurile legate de emiterea unei dispoziții de confiscare (b) sau cazul 
infracțiunilor pentru care sarcina probei este în mod expres inversată (c) nu au limite comune cu 
situația analizată. 

52. În plus, din cele consemnate în cauza Phillips v. Marea Britanie, invocată de autorul sesi-
zării, răsturnarea sarcinii probei nu presupune în mod obligatoriu probarea legalității acțiunilor 
desfășurate, ci probarea neimplicării în activitatea infracțională corespunzătoare. 

53. Mai mult, hotărârea Lingens v. Austria, invocată de autorul sesizării în sprijinul demersului 
de răsturnare a probei în cazul averii funcționarilor publici, sau al altor persoane salarizate de la 
bugetul de stat nu are nimic în comun cu dreptul la protecția proprietății, care face obiectul sesi-
zării, deoarece se referă exclusiv la libertatea de exprimare, prin prisma rolului sine qua non de 
„câine de gardă” al presei în asigurarea unei democrații pluraliste și gradului mai înalt de toleranță 
pe care trebuie să îl manifeste politicienii în virtutea expunerii lor publice. Libertatea de expri-
mare, alături de dreptul la respectarea vieții private și de familie, libertatea de gândire, conștiință 
și religie și libertatea de asociere, face parte din blocul drepturilor ce semnifică respectul social 
datorat individului și are astfel un obiect de protecție diferit de cel al dreptului de proprietate. 

54. Curtea reține că, în jurisprudența sa, Curtea Europeană a examinat un spectru vast de 
cauze privind confiscarea, diferențiind între confiscarea bunurilor care au constituit obiect al 
infracțiunii (objectum sceleris) în urma condamnării acuzaților (Agosi v. Marea Britanie, hotă-
rârea din 24 octombrie 1986); confiscarea bunurilor care au constituit instrumentul infracțiunii 
(instrumentum sceleris) după condamnarea acuzaților (C.M. v. Franța, decizia din 26 iunie 2001) 
sau confiscarea bunurilor aflate în posesia terților după condamnarea acuzaților (Air Canada 
v. Marea Britanie, hotărârea din 5 mai 1995). În același timp, referitor la veniturile provenite 
dintr-o activitate criminală (productum sceleris), Curtea Europeană a examinat confiscarea care 
a urmat după condamnarea reclamantului (a se vedea Phillips v. Marea Britanie, menționată 
supra), precum și cauze în care confiscarea a fost dispusă independent de existența unei proceduri 
penale, pentru că patrimoniul reclamanților era prezumat ca fiind de origine ilicită (a se vedea 
Riela și alții v. Italia, decizia din 4 septembrie 2001; Arcuri și alții v. Italia, decizia din 5 iulie 2001; 
Raimondo v. Italia, hotărârea din 22 februarie 1994) sau ca fiind utilizate pentru activități ilicite 
(Butler v. Marea Britanie, decizia din 27 iunie 2002). 

55. În cauza Phillips, Curtea Europeană a statuat că, în acest caz, confiscarea a constituit o 
pedeapsă în sensul articolului 1 §2 din Protocolul nr.1 la Convenția Europeană (a se vedea Phillips, 
precitată, §51 și, mutatis mutandis, Welch v. Marea Britanie, hotărârea din 9 februarie 1995, §35), 
în timp ce în celelalte cazuri le-a calificat ca fiind reglementare a folosinței bunurilor. 

56. Curtea Constituțională observă că, în jurisprudența sa, Curtea Europeană a statuat că, indi-
ferent dacă este o pedeapsă sau o reglementare a folosinței bunurilor, în toate cazurile confiscarea 
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intră sub incidența articolului 1 §2 din Protocolul nr.1 la Convenția Europeană (Frizen v. Rusia, 
hotărârea din 24 martie 2005, §31). 

57. În acest context, Curtea Constituțională reține că Înaltul For European a statuat că, în 
conformitate cu articolul 1 din Protocolul nr.1 la Convenția Europeană, în primul rând, o inge-
rință a autorității publice în exercitarea dreptului la respectarea proprietății trebuie să fie legală: a 
doua propoziție a primului paragraf din acest articol autorizează o lipsire de proprietate doar „în 
condițiile legii”; al doilea paragraf recunoaște statelor dreptul de a reglementa folosința bunurilor 
prin „legi”. 

58. În plus, preeminența dreptului, unul din principiile fundamentale ale unei societăți demo-
cratice, este inerent ansamblului articolelor Convenției Europene (Iatridis v. Grecia [MC], hotă-
rârea CEDO din 23 martie 1999, §58; Amuur v. Franța, hotărârea CEDO din 25 iunie 1996, §50). 
În consecință, chestiunea dacă există un just echilibru între exigențele interesului general al 
societății și imperativele apărării drepturilor fundamentale ale persoanei (Sporrong et Lцnnroth 
v. Suedia, hotărârea CEDO din 23 septembrie 1982, §69; Ex-regele Greciei și alții v. Grecia [MC], 
hotărârea CEDO din 23 noiembrie 2000, §89) nu necesită a fi examinată decât dacă s-a constatat 
că ingerința a respectat principiul legalității și nu a fost arbitrară. 

59. În acest context, Curtea Constituțională consideră că răsturnarea probei în cazul funcțio-
narilor publici sau al altor persoane salarizate de la bugetul de stat și confiscarea averii acestora nu 
ar avea o „bază legală” în sensul Convenției Europene, dată fiind norma constituțională expresă 
de la articolul 46 alin.(3) din Constituție. 

60. În acest context, merită atenție faptul că articolul 54 din Constituție, invocat de autorul 
sesizării, urmează a fi interpretat în coroborare cu articolul 1 din Protocolul nr.1 la Convenția 
Europeană, în sensul în care impune exigența ca orice ingerință în dreptul de proprietate să aibă 
o bază legală, suficient de accesibilă, clară și previzibilă, după cum a arătat Curtea în Hotărârea 
nr.15 din 13 septembrie 2011 privind controlul constituționalității articolului 18 alin.(3) din 
Legea nr.152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Național al Justiției. 

61. Curtea notează că, în conformitate cu prevederile articolului 1 alin.(3) din Constituție, 
Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și 
libertățile lui reprezintă valori supreme și sânt garantate. 

62. Curtea subliniază că, potrivit articolului 54 alin.(1) din Constituție, în Republica Moldova 
nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile și libertățile fundamentale ale 
omului și cetățeanului. În același sens, articolul 142 alin.(2) din Constituție dispune că nici o revi-
zuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea garanțiilor drepturilor fundamentale ale 
cetățenilor. A fortiori, nu poate Curtea Constituțională, printr-o interpretare, să suprime garanția 
unui drept constituțional. 

63. În acest context, Curtea consideră irelevant argumentul autorului sesizării că poziția sa 
ar fi fost tangențial confirmată prin Avizul Curții Constituționale din 25 aprilie 2006 asupra 
proiectului de lege privind excluderea propoziției „Caracterul licit al dobândirii se prezumă” din 
alineatul (3) al articolului 46 din Constituția Republicii Moldova, deoarece acesta presupunea o 
operațiune juridică diferită – revizuirea Constituției. 

64. Curtea observă că din textul Constituției nu rezultă posibilitatea derogării în cazul funcți-
onarilor publici sau al altor persoane salarizate de la bugetul de stat de la prezumția caracterului 
licit al dobândirii proprietății. O dovadă în acest sens este faptul că, dacă în alte cazuri Consti-
tuția utilizează expresii „cu excepțiile stabilite de lege” / „excepție […] în modul stabilit de lege / cu 
excepția […] / decât în cazurile prevăzute de lege” (a se vedea articolele 19, 38, 51, 58, 70, 72, 85, 
116, 125, 139 din Constituție), în acest caz Constituția utilizează indicativul „se prezumă”, fără a 
prevedea excepții sau, cel puțin, posibilitatea legiuitorului de a reglementa asemenea situații prin 
anumite prevederi speciale, inclusiv de exceptare. Redacția articolului 46 indică clar voința legiu-
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itorului constituant de a aplica această garanție constituțională inclusiv funcționarilor publici și 
altor persoane salarizate de la bugetul de stat. Prin urmare, demersul autorului sesizării vizează o 
completare voalată a Constituției, ceea ce este inadmisibil din punct de vedere juridic. Principiul 
prezumției caracterului licit al dobândirii proprietății este o normă de substanță, care nu poate 
fi atinsă și schimbată printr-o interpretare. Nici interpretarea textuală, nici cea funcțională nu 
permite Curții să prevadă un text care lipsește în Constituție. Prin urmare, demersul autorului 
sesizării nu numai că este lipsit de fundament constituțional, ci contravine textului și spiritului 
Constituției. 

65. În acest context, Curtea reiterează principiile enunțate prin Hotărârea nr.17 din 20 septem-
brie 2011 pentru interpretarea articolului 78 din Constituție (M.O. nr.166-169/23, 2011): 

„[…] Pornind de la principiul supremației Constituției, legiuitorul a stabilit o anumită ierarhie 
a actelor normative, în vârful căreia a așezat Legea Supremă, urmată de legile constituționale, 
legile organice, legile ordinare (art.7, art.72 din Constituție). Legile organice nu pot contrazice 
Constituția. Prin urmare, este inadmisibil ca o lege organică să devieze de la prevederea constitu-
țională de substanță.[…]” 

66. Autorul sesizării nu a argumentat, iar Curtea Constituțională nu găsește nici un argument 
pentru a exclude sau limita aplicarea principiilor constituționale menționate supra și în cazul 
funcționarilor publici și al altor persoane salarizate de la bugetul de stat. 

67. În consecință, Curtea constată că, în sensul alineatului (3) al articolului 46 din Constituție, 
principiul constituțional al prezumției dobândirii licite a averii instituie o protecție generală ce se 
aplică tuturor persoanelor, inclusiv, în egală măsură și în același volum, funcționarilor publici și 
altor persoane salarizate de la bugetul de stat. 

II. (c) Care este coraportul dintre norma alineatului (3) al articolului 46 (Caracterul licit al 
dobândirii se prezumă) și alineatul (1) al articolului 127 (Statul ocrotește proprietatea), ținând 
cont de faptul că statul trebuie să ocrotească nu doar proprietatea privată, dar și proprietatea 
publică, iar pentru aceasta statul trebuie să dispună de instrumentele corespunzătoare? 

68. Având în vedere cele menționate la întrebările (a) și (b), Curtea consideră că a răspuns 
exhaustiv și că acest răspuns rezultă din prevederile Constituției. 

III. (d) Cât de compatibile sânt alineatul (3) al articolului 46 (Caracterul licit al dobândirii se 
prezumă) și alineatul (2) al articolului 54 din Constituție, ținând cont de faptul că criminalitatea 
organizată și corupția reprezintă o amenințare pentru un stat democratic, afectează securitatea 
națională, subminează bunăstarea economică a țării și ordinea publică și aduc atingeri drepturilor 
și libertăților altor persoane? 

69. Curtea consideră că, ținând cont de constatările Curții Constituționale referitoare la între-
bările (a) și (b), chestiunea compatibilității sau incompatibilității dintre prevederile cuprinse în 
alineatul (3) al articolului 46 și alineatul (2) al articolului 54 din Constituție nu împiedică autori-
tățile statului să lupte împotriva criminalității organizate și corupției, utilizând mijloacele legale 
și respectând principiile constituționale. 

IV. (e) Permite oare prevederea alineatului (3) din articolul 46 (Caracterul licit al dobândirii se 
prezumă) respectarea și executarea eficientă a angajamentelor asumate de către Republica Mol-
dova la ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea 
și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului […]?” 

70. Curtea consideră că reglementarea prezumției caracterului licit al dobândirii averii nu 
împiedică legiuitorul ca, în aplicarea dispozițiilor articolului 8 din Constituție – Respectarea 
dreptului internațional și a tratatelor internaționale, să adopte norme care să permită deplina 
respectare a tratatelor internaționale în domeniul luptei împotriva criminalității. 

71. De altfel, acest obiectiv l-a avut în vedere și inițiatorul propunerii de revizuire, în mod 
special cu referire la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnațio-
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nale organizate, adoptată la 15 decembrie 2000, care obligă statele să ia măsurile necesare pentru 
îndeplinirea celor stabilite în cuprinsul acesteia, în special, reducerea sarcinii probei în ceea ce 
privește sursa bunurilor deținute de o persoană condamnată pentru o infracțiune care are legă-
tură cu criminalitatea organizată. 

72. În același timp, urmează a se ține cont de faptul că dreptul de proprietate este garantat și 
printr-o serie de instrumente internaționale în domeniul drepturilor omului, cum sânt Declarația 
Universală și Convenția Europeană, care instituie, de asemenea, și o serie de garanții procedurale 
în beneficiul persoanei. 

73. Pe de altă parte, eficiența executării tratatelor internaționale nu constituie obiect al inter-
pretării Constituției și nu ține de competența Curții Constituționale. Curtea nu are drept scop să 
asigure eficacitatea luptei împotriva corupției și a criminalității organizate, ci să interpreteze și 
să protejeze Constituția de arbitrariu. În optica unei abordări tehnice, strict din punct de vedere 
juridic, Înalta Curte nu este chemată să dea interpretări ale Constituției în funcție de capacitatea 
sau incapacitatea unor instituții de a lupta eficient cu corupția și criminalitatea organizată. În 
acest context, Curtea nu are nici un dubiu că norma articolului 46 alin.(3) din Constituție nu lasă 
loc de ambiguități și interpretări multiple. În acest caz particular, textul normei constituționale 
poate fi interpretat într-un singur fel. 

Din aceste motive, în temeiul articolelor 140 din Constituție, 26 din Legea cu privire la Curtea 
Constituțională, 6, 61, 62 lit.a) și 68 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională 

HOTĂRĂȘTE: 
1. În sensul alineatului (3) al articolului 46 din Constituție, principiul constituțional al prezum-

ției dobândirii licite a averii instituie o protecție generală ce se aplică tuturor persoanelor, inclusiv, 
în egală măsură și în același volum, funcționarilor publici și altor persoane salarizate de la bugetul 
de stat. 

2. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la 
data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Alexandru TĂNASE
Chișinău, 20 octombrie 2011. 
Nr.21.  
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HOTĂRÂREA 
CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

privind interpretarea articolului 116 alin.(4) din Constituție 
nr. 23 din 09.11.2011 

Monitorul Oficial nr.203-205/32 din 25.11.2011 

În numele Republicii Moldova, 
Curtea Constituțională, statuînd în componența: 
Dl Alexandru TĂNASE, președinte, judecător-raportor, 
Dl Victor PUȘCAȘ, 
Dl Petru RAILEAN, 
Dna Elena SAFALERU, 
Dna Valeria ȘTERBEȚ, judecători, 
cu participarea dnei Dina Musteața, grefier, 
Avînd în vedere sesizarea depusă la 10 octombrie 2011 și înregistrată la aceeași dată, 
Examinînd sesizarea menționată în ședință plenară publică, 
Avînd în vedere actele și lucrările dosarului, 
Pronunță următoarea hotărîre: 

PROCEDURA 

1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituțională la 10 octombrie 2011 
în temeiul articolelor 135 alin.(1) lit.b) din Constituție, 25 alin.(1) lit.g) din Legea cu privire la 
Curtea Constituțională și 38 alin.(1) lit.g) din Codul jurisdicției constituționale de deputatul 
în Parlament dna Raisa Apolschii privind interpretarea articolului 116 alin.(4) din Constituție, 
potrivit căruia: 

„Președintele, vicepreședinții și judecătorii Curții Supreme de Justiție sînt numiți în funcție de 
Parlament la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.” 

2. Autorul sesizării a solicitat Curții Constituționale ca, prin interpretarea articolului 116 alin.
(4) din Constituție, să se explice: 

„a) Care este întinderea competenței Parlamentului în procesul de numire a judecătorilor, 
președintelui și vicepreședinților Curții Supreme de Justiție; hotărîrea acestuia are semnificația 
unui act decizional sau de validare/învestitură? 

b) În ce termen urmează Parlamentul să se pronunțe privind numirea judecătorilor, președin-
telui și vicepreședinților Curții Supreme de Justiție după prezentarea propunerii respective de 
către Consiliul Superior al Magistraturii?” 

3. Prin decizia Curții Constituționale din 11 octombrie 2011 sesizarea a fost declarată admisi-
bilă, fără a prejudicia fondul cauzei. 

4. În procesul examinării sesizării, Curtea Constituțională a solicitat opiniile Parlamentului, 
Președintelui, Guvernului, Consiliului Superior al Magistraturii și Curții Supreme de Justiție. 
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5. În ședința plenară publică a Curții, în temeiul articolului 31 alin.(3) din Codul jurisdicției 
constituționale, autorul sesizării a modificat parțial obiectul sesizării, solicitând Curții ca, prin 
interpretarea articolului 116 alin.(4) din Constituție, să se explice dacă, în cazul depunerii de către 
judecător a cererii de demisie, se aplică legislația muncii, fiind suficientă hotărârea Consiliului 
Superior al Magistraturii sau este necesară o hotărâre a Parlamentului. 

6. La ședința plenară publică a Curții, autorul sesizării a participat personal. Parlamentul a fost 
reprezentat de dl Sergiu Chirică, consultant principal în cadrul Direcției juridice a Secretariatului 
Parlamentului. Guvernul a fost reprezentat de dl Oleg Efrim, ministru al justiției. 

LEGISLAȚIA PERTINENTĂ 
7. Prevederile relevante ale Constituției (M.O. nr.1/1, 1994) sânt următoarele: 
Articolul 6. Separația și colaborarea puterilor 
„În Republica Moldova puterea legislativă, executivă și judecătorească sînt separate și colabo-

rează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituției.” 
Articolul 116. Statutul judecătorilor 
„(1) Judecătorii instanțelor judecătorești sînt independenți, imparțiali și inamovibili, potrivit 

legii. 
(2) Judecătorii instanțelor judecătorești se numesc în funcție de Președintele Republicii 

Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii. Judecătorii care 
au susținut concursul sânt numiți în funcție pentru prima dată pe un termen de 5 ani. După 
expirarea termenului de 5 ani, judecătorii vor fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de 
vârstă, stabilit în condițiile legii. 

(3) Președinții și vicepreședinții instanțelor judecătorești sînt numiți în funcție de Președintele 
Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, pe un termen de 4 ani. 

(4) Președintele, vicepreședinții și judecătorii Curții Supreme de Justiție sânt numiți în 
funcție de Parlament la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Ei trebuie să aibă o 
vechime în funcția de judecător de cel puțin 10 ani. […]” 

Articolul 123. Atribuțiile 
„(1) Consiliul Superior al Magistraturii asigură numirea, transferarea, detașarea, promovarea 

în funcție și aplicarea de măsuri disciplinare față de judecători. […]” 
8. Prevederile relevante ale Legii nr.789-XVI din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă 

de Justiție (M.O. 196-199/764, 1996; republicată M.O. nr.26-27/176, 1998) sânt următoarele: 
Articolul 9. Numirea în funcție a președintelui, vicepreședinților, judecătorilor Curții 

Supreme de Justiție 
„(1) Președintele, vicepreședinții Curții Supreme de Justiție – președinți ai colegiilor, vicepre-

ședinții colegiilor și judecătorii Curții Supreme de Justiție sânt numiți în funcție de Parlament, 
la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile. Președintele și vice-
președinții Curții Supreme de Justiție – președinți ai colegiilor, vicepreședinții colegiilor Curții 
Supreme de Justiție sînt numiți în funcție pe un termen de 4 ani. În cazul depistării unor probe 
incontestabile de incompatibilitate a candidatului cu funcția respectivă, de încălcare a legislației 
de către acesta sau de încălcare a procedurilor legale de selectare și promovare a lui, Consiliul 
Superior al Magistraturii este anunțat de către Președintele Parlamentului, în temeiul unui aviz 
al Comisiei juridice pentru numiri și imunități, în termen de 30 de zile de la data parvenirii pro-
punerii. În cazul apariției unor circumstanțe care necesită o examinare suplimentară sau în cazul 
vacanței Parlamentului, Consiliul Superior al Magistraturii este anunțat despre prelungirea aces-
tui termen cu 15 zile sau până la începutul sesiunii. 

(2) Parlamentul examinează propunerea repetată a Consiliului Superior al Magistraturii și, în 
termen de 30 de zile de la data parvenirii acesteia, adoptă o hotărâre privind numirea în funcția 
de președinte, vicepreședinte sau judecător al Curții Supreme de Justiție.” 
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9. Prevederile relevante ale Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a 
Libertăților Fundamentale, amendată prin protocoalele adiționale la această convenție (înche-
iată la Roma la 4 noiembrie 1950 și ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamen-
tului nr.1298-XIII din 24 iulie 1997, M.O. nr.54-55/502, 1997), în continuare – „Convenția Euro-
peană”, sânt următoarele: 

Articolul 6. Dreptul la un proces echitabil 
„1. Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, public și în termen 

rezonabil, de către o instanță independentă și imparțială, instituită de lege, care va hotărî fie 
asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei 
acuzații penale îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronunțată în mod public, dar 
accesul în sala de ședință poate fi interzis presei și publicului pe întreaga durată a procesului sau 
a unei părți a acestuia, în interesul moralității, al ordinii publice ori al securității naționale într-o 
societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protecția vieții private a părților la 
proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instanță când, în împrejurări 
speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiției […]” 

ÎN DREPT 
10. Curtea reține că prerogativa cu care a fost învestită prin articolul 135 alin.(1) lit.b) din 

Constituție presupune stabilirea sensului autentic și deplin al normelor constituționale, care poate 
fi realizată prin diverse metode de interpretare, precum cea textuală, funcțională, logico-grama-
ticală, istorică, teleologică, în măsura în care poate fi dedusă din textul Constituției, ținând cont 
de caracterul generic al normei, situațiile concrete pe care legiuitorul nu avea cum să le prevadă 
la momentul elaborării normei, reglementările ulterioare (conexe sau chiar contradictorii), situ-
ațiile complexe în care norma trebuie aplicată etc. 

11. Din conținutul sesizării, Curtea observă că aceasta vizează în esență întinderea compe-
tenței fiecăreia dintre cele două autorități – Parlamentul și Consiliul Superior al Magistraturii –  
în procesul de numire a judecătorilor, președintelui și vicepreședinților Curții Supreme de 
Justiție. 

12. În acest sens, Curtea reține că sesizarea se referă la un ansamblu de elemente și principii cu 
valoare constituțională inter conexate, precum separația și colaborarea puterilor în stat și inde-
pendența justiției. 

13. În context, pentru a elucida conținutul autentic al prevederii articolului 116 alin.(4) din 
Constituție, Curtea va opera, în special, cu prevederile articolelor 6 și 123 alin.(1) din Constituție, 
cu jurisprudența sa anterioară, precum și cu principiile consacrate de dreptul internațional, utili-
zând toate metodele de interpretare legală. 

 
I. (a) Care este întinderea competenței Parlamentului în procesul de numire a judecătorilor, 

președintelui și vicepreședinților Curții Supreme de Justiție; hotărârea acestuia are semnificația 
unui act decizional sau de validare/învestitură? 

A. Argumentele autorului sesizării 
14. Autorul sesizării pretinde că, întrucît Constituția și legea stipulează că judecătorii, pre-

ședintele și vicepreședinții Curții Supreme de Justiție sânt numiți în funcție numai la propu-
nerea Consiliului Superior al Magistraturii, acesta având un rol primar, eventuala omisiune a 
Parlamentului de a da curs propunerii Consiliului Superior al Magistraturii ar compromite rolul 
acestuia, în calitatea sa de organ constituțional al autoadministrării judecătorești și de garant al 
independenței sistemului judecătoresc, și competența pe care o are în virtutea articolului 123 
din Constituție de a asigura numirea în funcție a judecătorilor, președintelui și vicepreședinților  
Curții Supreme de Justiție, precum și drepturile acestor persoane de a fi numite în funcție. 
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15. Autorul sesizării consideră că toate aceste aspecte scot în evidență faptul că prin hotărârile 
Parlamentului are loc validarea propunerilor de numire în funcțiile de judecător, președinte și 
vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție prezentate de Consiliul Superior al Magistraturii și 
învestirea persoanelor respective în funcție, fiind întemeiată exclusiv pe verificarea respectării de 
către Consiliul Superior al Magistraturii a procedurilor de alegere, a îndeplinirii cerințelor legale 
pentru ocuparea respectivei demnități, precum și a interdicțiilor și incompatibilităților ce pot 
rezulta fie din statutul personal, fie din alte prevederi legale. 

B. Aprecierea Curții 
16. Curtea subliniază importanța fundamentală a principiului separației și cooperării puterilor 

ca principiu de organizare a statului de drept. 
17. Fiind un principiu fundamental al statului de drept, separația puterilor are vocația să 

asigure evitarea concentrării întregii puteri în mâna unei singure autorități (de natură individuală 
sau colectivă). El presupune o distribuție a puterii, pentru a fi exercitată, unor instanțe diferite și 
independente, înzestrate cu atribute și prerogative de conducere. În cadrul competențelor ce le 
sînt conferite, fiecare putere (legislativă, executivă și judecătorească) deține și exercită o serie de 
atribuții aflate în afara oricărei imixtiuni reciproce. Potrivit principiului separației puterilor, nici 
una dintre cele trei puteri nu prevalează asupra celeilalte, nu se subordonează una alteia și nu își 
asumă prerogative specifice celorlalte. 

18. Cu toate acestea, separația puterilor nu este una rigidă, absolută, deoarece ar conduce la 
blocaje și dezechilibre instituționale. De aceea, în arhitectura instituțională a statului, principiul 
separației puterilor în stat ia forma delimitării unor autorități publice independente (una față de 
cealaltă), cu prerogative diferite (prin care se realizează activități specifice), dar și a colaborării 
dintre puteri dublată de controlul reciproc. 

19. Principiul echilibrului instituțional, cunoscut astăzi sub denumirea „checks and balances” 
(în traducere aproximativă din limba engleză însemnând „sistemul de frâne și contrabalanțe”), stă 
la baza democrației și presupune echilibrul puterilor și controlul lor reciproc, astfel încât puterile 
statale să aibă aproximativ aceeași pondere, adică să fie echilibrate, pentru a se putea limita reci-
proc, evitând astfel ca puterea statală să fie folosită în mod abuziv. 

20. Acest sistem de frâne și contrabalanțe reprezintă condiția sine qua non a democrației 
moderne, împiedicând omnipotența legislativului, pe cea a executivului sau a judiciarului. 

21. În cadrul sistemului de frâne și contrabalanțe, decurgând din aplicarea principiului separa-
ției puterilor în stat, deosebit de importantă pentru asigurarea statului de drept este existența unei 
justiții independente, în sensul unui sistem de organe ce are menirea să înfăptuiască activitatea 
jurisdicțională, distinct de puterea legiuitoare și de cea executivă, și capabil să se sustragă influ-
ențelor acestora. 

22. Curtea reține că dispozițiile constituționale privind separația puterilor în legislativă, execu-
tivă și judecătorească (art.6), privind independența, imparțialitatea și inamovibilitatea judecă-
torilor instanțelor judecătorești (art.116 alin.(1)), privind stabilirea prin lege organică a organi-
zării instanțelor judecătorești, a competenței acestora și a procedurii de judecată (art.115 alin.(4)) 
definesc statutul juridic al judecătorului în Republica Moldova și consacră justiția ca o ramură a 
puterii în stat independentă și imparțială. 

23. În același sens, dispozițiile articolelor 114 și 116 alin.(1) din Constituție consacră principiul 
independenței judecătorilor, fără de care nu se poate vorbi de o activitate autentică de înfăptuire 
a justiției. Realizarea principiului independenței judecătorului, pus la baza autonomiei puterii 
judecătorești, se asigură prin procedura de înfăptuire a justiției, precum și prin modul de numire, 
suspendare, demisie și eliberare din funcție a judecătorului. 

24. Curtea reține că principiile constituirii sistemului judecătoresc și autoritățile care participă 
la acest proces sânt consfințite de Constituție. 
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25. În context, în jurisprudența sa anterioară, Curtea a arătat că desemnarea și destituirea 
judecătorilor și președinților de instanțe se realizează cu participarea a cel puțin două autorități: 
pe de o parte, Consiliul Superior al Magistraturii și, pe de altă parte, Președintele sau Parlamentul, 
după caz. 

26. Astfel, în virtutea normelor constituționale, la numirea judecătorilor în funcție participă: 
(1) Consiliul Superior al Magistraturii, care asigură numirea judecătorilor în funcție prin selec-
tarea candidaturilor și prezentarea propunerilor, după caz, Președintelui Republicii Moldova și 
Parlamentului în vederea desemnării, (2) Președintele Republicii Moldova și Parlamentul care, 
în baza atribuțiilor ce le revin, procedează la numirea judecătorilor propuși de către Consiliul 
Superior al Magistraturii. 

27. Curtea reține că prevederi similare celor cuprinse în articolul 116 din Constituție conține 
Recomandarea nr.R(94)12 „Despre independența, eficacitatea și rolul judecătorului”, adoptată de 
Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 13 octombrie 1994. 

28. De asemenea, măsurile de asigurare eficientă a garanțiilor de competență, independență 
și imparțialitate ale judecătorilor sânt stipulate în Principiile de bază ale independenței justiției 
(act adoptat la cel de-al 7-lea Congres al Națiunilor Unite referitor la Prevenirea Infracțiunilor și 
la Tratamentul Infractorilor, care a avut loc la Milano, la 26 august – 6 septembrie 1985, aprobat 
prin rezoluțiile Adunării Generale 40/32 din 29 noiembrie 1985 și 40/146 din 13 decembrie 1985), 
în Principiile de la Bangalore cu privire la conduita judiciară (act adoptat de Grupul judiciar de 
întărire a integrității magistraților, astfel cum a fost revăzut la masa rotundă a președinților de 
tribunal, care a avut loc la Palatul Păcii din Haga, la 25-26 noiembrie 2002), precum și în Carta 
Europeană cu privire la Statutul Judecătorului (act adoptat în cadrul celei de-a doua Reuniuni 
multilaterale cu privire la statutul judecătorilor din Europa, organizată de Consiliul Europei la 
8-10 iulie 1998, la Strasbourg). 

29. Deși nu are un statut formal, Carta Europeană cu privire la Statutul Judecătorilor (în conti-
nuare – „Carta”) codifică un șir de obiective și principii care sânt consacrate în alte acte juridice 
internaționale, cum ar fi Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care au forță juridică obli-
gatorie. 

30. Unul din principiile generale ale Cartei (pct.1.3.) stipulează că, pentru orice decizie referi-
toare la selectarea, încadrarea, desemnarea, exercitarea profesiunii sau încetarea funcțiilor unui 
judecător, statutul prevede intervenția unei instanțe independente față de puterea executivă și 
legislativă. 

31. Potrivit punctului 3.1. al Cartei, decizia de desemnare în funcția de judecător a candida-
ților selectați și decizia de repartizare într-o anumită instanță judecătorească sânt luate de către 
instanța independentă menționată în punctul 1.3. sau în baza propunerii, recomandării, avizului, 
sau cu acordul acestei instanțe. 

32. În Republica Moldova instanța care realizează dispozițiile stipulate în punctele 1.3. și 3.1. 
ale Cartei este Consiliul Superior al Magistraturii. 

33. Curtea reține că, fiind statuat de prevederile articolelor 122 și 123 din Constituție, cuprinse 
în secțiunea a 2-a din capitolul IX intitulat „Autoritatea judecătorească” al titlului III – „Autorită-
țile publice”, Consiliul Superior al Magistraturii este o autoritate fundamentală a statului. 

34. În acest context, fiind un organ constituțional independent, care exercită autoadminis-
trarea judecătorească, Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței puterii 
judecătorești. 

35. Prin mecanismul de selectare și promovare a judecătorilor, de înaintare a propunerilor de 
numire sau de eliberare din funcție a judecătorilor (în cazul examinării candidaturilor propuse 
pentru a fi numite în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă), Consiliul Supe-
rior al Magistraturii participă direct la asigurarea principiului independenței puterii judecăto-
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rești. Or, actul de numire sau de eliberare din funcție este emis numai la propunerea organului 
autoadministrării judecătorești. 

36. În același sens, prin Hotărârea nr.11 din 27 aprilie 2010 pentru controlul constituționa-
lității Hotărârii Parlamentului nr.30-XVIII din 4 martie 2010 privind eliberarea din funcție a 
Președintelui Curții Supreme de Justiție (M.O. 68-69/10, 2010), Curtea Constituțională a statuat 
că: 

„[…] Din prevederile constituționale și legale […] Curtea deduce rolul primar al Consiliului 
Superior al Magistraturii în procedurile privind numirea, promovarea, transferarea, demisia sau 
eliberarea din funcția de judecător, președinte și vicepreședinte al instanței de judecată. Orice 
abatere de la această regulă […] contravine art.123 alin.(1) din Constituție. […]” 

37. Asigurând numirea judecătorului, așa cum prevăd dispozițiile Constituției și Legii nr.947-
XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Magis-
traturii selectează candidaturile pentru funcția de judecător cu cele mai înalte caracteristici profe-
sionale și morale, prevăzute de lege, și face propuneri Președintelui Republicii Moldova sau, după 
caz, Parlamentului de numire, promovare, transferare sau eliberare din funcție a judecătorilor, 
președinților și vicepreședinților instanțelor judecătorești, primește jurământul judecătorilor. 

38. Avînd în vedere faptul că Parlamentul și Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să 
acționeze în comun în vederea îndeplinirii misiunii de numire a judecătorilor, președintelui și 
vicepreședinților Curții Supreme de Justiție, este normal să existe angrenaje instituționale care 
să facă legătura între ele, precum este Comisia juridică, pentru numiri și imunități a Parlamen-
tului. Astfel, sistemul legislativ este conceput pe baza sarcinii constituționale comune a Consi-
liului Superior al Magistraturii și Parlamentului de desemnare a judecătorilor, președintelui și 
vicepreședinților Curții Supreme de Justiție, această fragmentare fiind un instrument de control 
și de supraveghere reciprocă. 

39. Deoarece Parlamentul și Consiliul Superior al Magistraturii își împart sarcina de desem-
nare în funcție a judecătorilor, președintelui și vicepreședinților Curții Supreme de Justiție, 
acestea trebuie să coopereze. 

40. La amenajarea raporturilor dintre puteri, Constituția organizează acțiunile de cooperare a 
acestora, cu mai multă sau mai puțină greutate, în procesul de formulare a deciziilor, astfel încît 
puterile statului să se echilibreze reciproc, în dorința evitării deciziilor discreționare și abuzurilor. 
Toți acești participanți se supun însă prevederilor constituționale, trebuind să respecte normele 
legale în ceea ce privește modul de interacțiune. 

41. Analiza prevederilor actelor normative în vigoare demonstrează că selectarea judecăto-
rilor, președintelui și vicepreședinților Curții Supreme de Justiție constituie o activitate internă și 
exclusivă a Consiliului Superior al Magistraturii. 

42. În acest sens, legiuitorul a prevăzut pentru Consiliul Superior al Magistraturii întreg instru-
mentarul necesar pentru efectuarea procedurilor de selectare a judecătorilor, președinților și vice-
președinților instanțelor judecătorești, inclusiv prin instituirea Colegiului de atestare și calificare, 
a Colegiului disciplinar, a Inspecției judecătorești și a avizelor instituțiilor interesate. 

43. Posibilitatea selectării judecătorilor, președintelui și vicepreședinților Curții Supreme de 
Justiție de către Consiliul Superior al Magistraturii este un element intrinsec al principiului inde-
pendenței sistemului judecătoresc. De altfel, legea stabilește condițiile, interdicțiile și incompati-
bilitățile ce trebuie îndeplinite de un candidat, care sânt verificate de Consiliul Superior al Magis-
traturii. 

44. Prin urmare, având în vedere prevederile constituționale referitoare la organizarea și func-
ționarea Consiliului Superior al Magistraturii și Curții Supreme de Justiție, pe baza raportului 
favorabil întocmit de Comisia juridică, pentru numiri și imunități a Parlamentului, constatând că 
au fost respectate toate dispozițiile legale în vigoare în materia acestor proceduri, Parlamentul are 
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îndatorirea constituțională să supună votului candidaturile la funcțiile de judecător, președinte, 
vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție desemnate de către Consiliul Superior al Magistra-
turii. 

45. În viziunea Curții, numai într-o astfel de ipoteză, prin aplicarea articolului 116 alin.(4) din 
Constituție, poate fi exercitată competența Parlamentului la numirea judecătorilor, președintelui 
și vicepreședinților Curții Supreme de Justiție, pentru a se respecta principiul constituțional al 
separației și colaborării puterilor în stat. O abordare contrară a semnificației intervenției Parla-
mentului în procesul de numire în funcție a președintelui, vicepreședinților și judecătorilor Curții 
Supreme de Justiție ar aduce atingere valorilor, regulilor și principiilor constituționale privind 
separația puterilor și independența justiției. 

46. În același context, Curtea reține că mecanismul (procedura) de aplicare a dispozițiilor arti-
colului 116 alin.(4) din Constituție în cazul în care candidatura propusă nu întrunește calitățile 
și condițiile necesare pentru a fi numită în funcția de judecător, președinte sau vicepreședinte 
al Curții Supreme de Justiție este dezvoltat prin dispoziții legale. Astfel, în temeiul unui aviz al 
Comisiei juridice, pentru numiri și imunități, Președintele Parlamentului anunță Consiliul Supe-
rior al Magistraturii despre constatarea uneia dintre cele 3 situații prevăzute exhaustiv în lege, și 
anume: (1) depistare a unor probe incontestabile de incompatibilitate a candidatului cu funcția 
respectivă, (2) încălcare a legislației de către acesta sau (3) încălcare a procedurilor legale de selec-
tare și promovare a lui (articolul 9 din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție). Consiliul 
Superior al Magistraturii poate prezenta Parlamentului repetat propunerea, care urmează să o 
examineze în condițiile legii. 

47. În acest sens, Curtea reține că, prin Hotărârea nr.9 din 27 mai 2003 pentru controlul consti-
tuționalității art.11 alin.(3) și (4) din Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul 
judecătorului, cu modificările și completările ulterioare, și art.19 alin.(4) din Legea nr.947-XIII 
din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii în redacția Legii nr.373-XV din 
19 iulie 2001 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (M.O. nr.123/11, 2003), 
a statuat cu valoare de principiu că: 

„[…] aceste propuneri [ale Consiliului Superior al Magistraturii] nu pot fi obligatorii pentru 
un organ colegial cum este Parlamentul, deoarece fiecare deputat este liber să voteze după 
propria convingere. […]” 

48. În același timp, Curtea consideră că, ținând cont de principiul separației și colaborării pute-
rilor în stat și independenței sistemului judecătoresc, Parlamentul urmează să respecte prevede-
rile legale în cazul în care nu va proceda la numirea unei candidaturi la propunerea respectivă a 
Consiliului Superior al Magistraturii. 

49. Prin urmare, Consiliul Superior al Magistraturii și Parlamentul au sarcina constituțională 
comună de numire în funcțiile de judecător, președinte și vicepreședinte al Curții Supreme de 
Justiție, ele trebuind să respecte prevederile legale în ceea ce privește modul de interacțiune. 

50. În lumina celor expuse, Curtea consideră că, în sensul alineatului (4) al articolului 116 din 
Constituție, hotărârea Parlamentului constituie un act decizional indispensabil pentru accederea 
candidaților propuși de Consiliul Superior al Magistraturii la funcțiile de judecător, președinte și 
vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, actele celor două autorități – Consiliul Superior al 
Magistraturii și Parlamentul – fiind interdependente. 

II. (b) În ce termen urmează Parlamentul să se pronunțe privind numirea judecătorilor, preșe-
dintelui și vicepreședinților Curții Supreme de Justiție după prezentarea propunerii respective de 
către Consiliul Superior al Magistraturii? 

51. Curtea reține că textul Constituției nu stabilește un termen concret, în interiorul căruia 
Parlamentul urmează să se pronunțe asupra numirii judecătorilor, președintelui și vicepreședin-
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ților Curții Supreme de Justiție după prezentarea propunerii respective de către Consiliul Supe-
rior al Magistraturii. 

52. În același timp, Curtea observă că mecanismul (procedura) de aplicare a dispozițiilor arti-
colului 116 alin.(4) din Constituție privind numirea în funcția de judecător, președinte sau vice-
președinte al Curții Supreme de Justiție este dezvoltat prin dispozițiile articolului 9 din Legea cu 
privire la Curtea Supremă de Justiție, potrivit căruia: 

„(1) Președintele, vicepreședinții Curții Supreme de Justiție – președinți ai colegiilor, vicepre-
ședinții colegiilor și judecătorii Curții Supreme de Justiție sânt numiți în funcție de Parlament, 
la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile. Președintele și vice-
președinții Curții Supreme de Justiție – președinți ai colegiilor, vicepreședinții colegiilor Curții 
Supreme de Justiție sînt numiți în funcție pe un termen de 4 ani. În cazul depistării unor probe 
incontestabile de incompatibilitate a candidatului cu funcția respectivă, de încălcare a legislației 
de către acesta sau de încălcare a procedurilor legale de selectare și promovare a lui, Consiliul 
Superior al Magistraturii este anunțat de către Președintele Parlamentului, în temeiul unui aviz 
al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități, în termen de 30 de zile de la data parvenirii 
propunerii. În cazul apariției unor circumstanțe care necesită o examinare suplimentară sau în 
cazul vacanței Parlamentului, Consiliul Superior al Magistraturii este anunțat despre prelungirea 
acestui termen cu 15 zile sau până la începutul sesiunii. 

(2) Parlamentul examinează propunerea repetată a Consiliului Superior al Magistraturii și, în 
termen de 30 de zile de la data parvenirii acesteia, adoptă o hotărâre privind numirea în funcția 
de președinte, vicepreședinte sau judecător al Curții Supreme de Justiție.” 

53. Astfel, legiuitorul și-a fixat prin lege termenul de 30 de zile pentru numirea judecătorilor, 
președintelui și vicepreședinților Curții Supreme de Justiție. 

54. În acest context, Curtea observă că termenul de 30 de zile stabilit de lege pentru numirea 
de către Parlament a judecătorilor, președintelui și vicepreședinților Curții Supreme de Justiție 
poate fi prelungit doar cu 15 zile sau pînă la începutul sesiunii, și aceasta doar în cazul apariției 
unor circumstanțe care necesită o examinare suplimentară sau în cazul vacanței Parlamentului, 
cu notificarea Consiliului Superior al Magistraturii. Prin urmare, termenul de 30 de zile stabilit de 
lege pentru numirea de către Parlament a judecătorilor, președintelui și vicepreședinților Curții 
Supreme de Justiție este unul restrictiv, și nu extensiv. 

55. Ținînd cont de principiul constituțional al legalității într-un stat de drept, Parlamentul are 
obligația constituțională să respecte termenul fixat prin lege, urmînd să dea dovadă de celeritate 
la examinarea propunerilor Consiliului Superior al Magistraturii, deoarece de aceasta depinde 
funcționalitatea puterii judecătorești. 

56. Prin urmare, Curtea consideră că termenul în interiorul căruia Parlamentul urmează să 
se pronunțe privind numirea judecătorilor, președintelui și vicepreședinților Curții Supreme de 
Justiție după prezentarea propunerii respective de către Consiliul Superior al Magistraturii este 
cel fixat prin lege, fiind unul restrictiv, astfel încît Parlamentul are obligația constituțională să-l 
respecte, iar încălcarea acestui termen reprezintă o obstrucționare a funcționalității puterii jude-
cătorești de către puterea legislativă. 

III. (c) În cazul depunerii de către judecător a cererii de demisie, se aplică legislația muncii, 
fiind suficientă hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii, sau este necesară o hotărîre a 
Parlamentului? 

57. În ceea ce privește mecanismul de eliberare din funcție, Curtea reține că prin Hotărîrea 
nr.11 din 27 aprilie 2010, menționată supra, a statuat următoarele: 

„[…] De regulă, destituirea presupune o procedură mai complicată decît numirea în funcție sau 
cel puțin una echivalentă. Procedura de destituire este expres stipulată pentru Președintele Repu-
blicii Moldova, Președintele Parlamentului, Procurorul General ș.a. Pentru comparație, potrivit 
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art.64 din Constituție, Președintele Parlamentului este ales cu majoritatea voturilor deputaților 
aleși, dar este eliberat din funcție cu cel puțin 2/3 din voturile tuturor deputaților. Această rigi-
ditate decurge din rațiunea asigurării independenței persoanei față de acei care au votat pentru 
alegerea sau numirea sa. În cazul reglementării constituționale sau legale a procedurii de numire 
în funcție, nu este neapărat necesară reglementarea procedurii de destituire, aceasta prezumîn-
du-se. Astfel, în cazul săvîrșirii unei încălcări incompatibile cu funcția deținută, Președintele 
Curții Supreme de Justiție este demis de Parlament prin aceeași procedură prin care a fost numit, 
adică la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. […]” 

58. Aplicînd aceleași raționamente, Curtea consideră că eliberarea din funcție a judecătorilor, 
președintelui și vicepreședinților Curții Supreme de Justiție, indiferent de motiv, urmează a fi 
examinată de Parlament în condițiile și în termenele prevăzute pentru numirea acestora în funcție. 

Din aceste motive, în temeiul articolelor 140 din Constituție, 26 din Legea cu privire la Curtea 
Constituțională, 6, 61, 62 lit.b) și 68 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională 

HOTĂRĂȘTE: 
1. În sensul alineatului (4) al articolului 116 din Constituție, hotărîrea Parlamentului consti-

tuie un act decizional indispensabil pentru accederea candidaților propuși de Consiliul Supe-
rior al Magistraturii la funcțiile de judecător, președinte și vicepreședinte al Curții Supreme de 
Justiție, actele celor două autorități – Consiliul Superior al Magistraturii și Parlamentul – fiind 
interdependente. 

2. Termenul în interiorul căruia Parlamentul urmează să se pronunțe privind numirea judecă-
torilor, președintelui și vicepreședinților Curții Supreme de Justiție după prezentarea propunerii 
respective de către Consiliul Superior al Magistraturii este cel fixat prin lege, fiind unul restrictiv, 
astfel încît Parlamentul are obligația constituțională să-l respecte, iar încălcarea acestui termen 
reprezintă o obstrucționare a funcționalității puterii judecătorești de către puterea legislativă. 

3. Eliberarea din funcție a judecătorilor, președintelui și vicepreședinților Curții Supreme de 
Justiție, indiferent de motiv, urmează a fi examinată de Parlament în condițiile și în termenele 
prevăzute pentru numirea acestora în funcție. 

4. Prezenta hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la 
data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Alexandru TĂNASE
Chișinău, 9 noiembrie 2011.  
Nr.23. 
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HOTĂRÎREA 
CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

privind interpretarea articolelor 68 alin.(1), (2) și 69 alin.(2)  
din Constituție nr. 8 din 19.06.2012

Monitorul Oficial nr.131-134/14 din 29.06.2012 

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, statuînd în componența:
Dl Alexandru TĂNASE, președinte, 
Dl Petru RAILEAN, judecător-raportor, 
Dl Dumitru PULBERE, 
Dl Victor PUȘCAȘ, 
Dna Elena SAFALERU, 
Dna Valeria ȘTERBEȚ, judecători, 
cu participarea dnei Tatiana Oboroc, grefier, 
Avînd în vedere sesizarea depusă la 27 aprilie 2012 și înregistrată la aceeași dată,
Examinînd sesizarea menționată în ședință plenară publică,
Avînd în vedere actele și lucrările dosarului,
Pronunță următoarea hotărîre: 

PROCEDURA 
1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituțională la 27 aprilie 2012, 

în temeiul articolelor 135 alin.(1) lit.b) din Constituție, 25 alin.(1) lit.g) din Legea cu privire la 
Curtea Constituțională și 38 alin.(1) lit.g) din Codul jurisdicției constituționale, de deputații în 
Parlament, dnii Victor Popa și Valeriu Munteanu, privind: 

- interpretarea articolului 68 alin.(1): „În exercitarea mandatului, deputații sînt în serviciul 
poporului.”; 

- interpretarea articolului 68 alin.(2): „Orice mandat imperativ este nul.”; 
- interpretarea articolului 69 alin.(2): „Calitatea de deputat încetează la data întrunirii legale a Par-

lamentului nou-ales, în caz de demisie, de ridicare a mandatului, de incompatibilitate sau de deces.” 
2. Autorii sesizării au solicitat Curții Constituționale ca prin interpretarea articolelor 68 alin.

(1), (2) și 69 alin.(2) din Constituție să se elucideze: 
a) Componentele exercitării mandatului și existența legăturii dintre „a fi în serviciul popo-

rului” și „reprezentant al puterii legislative supreme”; 
b) Dacă dispoziția constituțională, potrivit căreia „Orice mandat imperativ este nul”, admite 

ridicarea mandatului în cazul în care deputatul se eschivează de a participa în mod direct la 
activitățile obligatorii privind exercitarea puterii legislative, din componența căreia face parte; 

c) Dacă prin sintagma „de ridicare a mandatului” se subînțelege ridicarea mandatului și în 
cazurile în care deputatul cu bună-știință se eschivează de la exercitarea suveranității naționale 
prin intermediul corpului legislativ, din componența căruia face parte. 
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3. Prin decizia Curții Constituționale din 14 mai 2012 sesizarea a fost declarată admisibilă, fără 
a prejudicia fondul cauzei. 

4. În procesul examinării sesizării, Curtea Constituțională a solicitat opiniile Parlamentului, 
Guvernului, Aparatului Președintelui. 

5. La ședința plenară publică a Curții autorii sesizării au participat personal. Parlamentul a fost 
reprezentat de dl Sergiu Chirică, consultant principal în cadrul Direcției juridice a Secretariatului 
Parlamentului. Guvernul a fost reprezentat de dl Oleg Efrim, ministru al justiției. 

LEGISLAȚIA PERTINENTĂ 
6. Prevederile relevante ale Constituției (M.O. nr.1/1, 1994) sînt următoarele: 
Articolul 1. Statul Republica Moldova 
„[…] (3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, 

drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul 
politic reprezintă valori supreme și sînt garantate.”

Articolul 2. Suveranitatea și puterea de stat 
„(1) Suveranitatea națională aparține poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod 

direct și prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituție. 
(2) Nici o persoană particulară, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic 

sau o altă formațiune obștească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. Uzurparea 
puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului.” 

Articolul 60. Parlamentul, organ reprezentativ suprem și legislativ 
„(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova și unica 

autoritate legislativă a statului. 
(2) Parlamentul este compus din 101 deputați.” 
Articolul 68. Mandatul reprezentativ 
„(1) În exercitarea mandatului, deputații sînt în serviciul poporului. 
(2) Orice mandat imperativ este nul.” 
Articolul 69. Mandatul deputaților 
„ […] (2) Calitatea de deputat încetează la data întrunirii legale a Parlamentului nou-ales, în 

caz de demisie, de ridicare a mandatului, de incompatibilitate sau de deces.” 
ÎN DREPT 

7. Curtea reține că prerogativa cu care a fost învestită prin articolul 135 alin.(1) lit.b) din Consti-
tuție presupune stabilirea sensului autentic și deplin al normelor constituționale, care poate fi 
realizată prin interpretarea textuală sau funcțională, în măsura în care poate fi dedusă din textul 
Constituției, ținînd cont de caracterul generic al normei, situațiile concrete pe care legiuitorul 
nu avea cum să le prevadă la momentul elaborării normei, reglementările ulterioare (conexe sau 
chiar contradictorii), situațiile complexe în care norma trebuie aplicată etc. 

8. Din conținutul sesizării, Curtea observă că aceasta vizează în esență posibilitatea încetării 
mandatului, fără consimțămîntul deputatului, în cazul neparticipării sale la ședințele în plen sau 
la ședințele comisiilor de specialitate ale Parlamentului. 

9. În acest sens, Curtea reține că sesizarea se referă la un ansamblu de elemente și principii 
cu valoare constituțională interconexate, precum caracterul reprezentativ al mandatului deputa-
tului, nulitatea mandatului imperativ, principiile democrației și pluralismului politic. 

10. În acest context, pentru a elucida conținutul autentic al prevederilor articolelor 68 alin.
(1), (2) și 69 alin.(2) din Constituție, Curtea va opera, în special, cu prevederile articolelor 1, 2, 
60, 68 și 69 din Constituție, cu jurisprudența sa anterioară, precum și cu principiile consacrate de 
dreptul internațional, utilizînd toate metodele de interpretare legală. 
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11. Cele trei întrebări adresate Curții sînt interdependente. Avînd în vedere faptul că răspunsul 
la a doua întrebare influențează raționamentul privind a treia întrebare, acestea vor fi abordate în 
comun. Astfel, Curtea va examina: a) conținutul mandatului reprezentativ, sub aspectul activi-
tăților acoperite de mandatul parlamentarului aflat „în serviciul poporului”; b) nulitatea manda-
tului imperativ și irevocabilitatea mandatului reprezentativ; c) cazurile de ridicare a mandatului 
deputatului. 

12. De asemenea, Curtea va interpreta normele constituționale ținînd cont de rolul și impor-
tanța opoziției parlamentare într-un sistem democratic, în sensul principiilor democrației și 
pluralismului politic, consfințite de articolul 1 alin.(3) din Constituție.

 
I. COMPONENTELE EXERCITĂRII MANDATULUI DE CĂTRE DEPUTAȚII  

AFLAȚI „ÎN SERVICIUL POPORULUI”
A. Argumentele autorilor sesizării 
13. Autorii sesizării consideră că prevederea „În exercitarea mandatului, deputații sînt în servi-

ciul poporului” de la alineatul (1) al articolului 68 din Constituție are semnificația că exercitarea 
puterii de stat are loc prin participarea nemijlocită a deputaților la ședințele plenare, precum și la 
ședințele comisiilor de specialitate ale Parlamentului. 

14. În viziunea autorilor sesizării, alte activități ale deputatului, precum întîlnirile cu alegătorii, 
primirea acestora în audiență, adresarea în diferite instanțe cu sesizări, petiții, interpelări etc., sînt 
activități adiacente exercitării suveranității naționale, pe care deputații pot să și le asume în mod 
benevol. 

15. Potrivit autorilor, sesizarea este întemeiată pe circumstanța că deputații din fracțiunea 
PCRM, sub diferite pretexte, utilizînd boicotul parlamentar perioade îndelungate de timp, nu 
participă la ședințele în plen ale Parlamentului și la ședințele comisiilor de specialitate ale Parla-
mentului (sep.-dec. 2009 – 159 absențe; feb.-sep. 2010 – 951 absențe; 2011 – 623 absențe; 2012 –  
nici o prezență), ceea ce, în viziunea acestora, este o eschivare de la exercitarea suveranității nați-
onale, drept oferit de popor în cadrul alegerilor și care se realizează prin adoptarea cadrului nor-
mativ, a strategiilor și a planurilor de politici publice ale statului în ședințele în plen ale Parla-
mentului. 

16. Autorii sesizării consideră că lipsa de la ședințele în plen ale Parlamentului și de la ședințele 
comisiilor parlamentare permanente trebuie calificată ca o încălcare flagrantă a obligațiilor legale 
de a respecta Constituția și legile în vigoare, pasibilă sancționării sub forma pierderii mandatului 
de deputat. 

 
B. Aprecierea Curții 
17. Curtea reține că, în condițiile statului de drept, puterea politică aparține poporului. Dacă 

primele două elemente definitorii ale statului – teritoriul și populația – au un caracter obiec-
tiv-material, cel de-al treilea element esențial – suveranitatea națională – are un caracter subiec-
tiv-volițional și înseamnă că dreptul de comandă aparține poporului. 

18. Așa cum se precizează în articolul 2 alin.(1) din Constituție, suveranitatea națională apar-
ține poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct și prin organele sale reprezenta-
tive, în formele stabilite de Constituție. 

19. Dacă în cazul referendumului sîntem în prezența unei forme de guvernare directă de către 
popor, în cazul exercitării suveranității naționale prin organele reprezentative putem vorbi de 
o guvernare indirectă, sau reprezentativă, a poporului, ceea ce înseamnă că poporul transmite 
dreptul de comandament unor puteri delegate, care sînt puterea legislativă, puterea executivă și 
puterea judecătorească. 

20. Potrivit articolului 60 din Constituție, organul reprezentativ suprem al poporului și unica 
autoritate legislativă a statului este Parlamentul, compus din 101 deputați. 
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21. Curtea reține că mandatul parlamentar definește o demnitate publică obținută prin alegerea 
deputatului de către electorat, în vederea reprezentării acestuia în realizarea competențelor Parla-
mentului. 

22. Conținutul mandatului parlamentar este prestabilit, prin Constituție, lege, regulamen-
tele parlamentare sau pe cale cutumiară, fiind dedus din exercitarea prerogativelor ce alcătuiesc 
competența Parlamentului, și reprezintă totalitatea drepturilor și obligațiilor deputatului, care 
pot fi de natură politică și patrimonială, precum și garanțiile libertății de exercitare a mandatului 
și independenței deputatului. 

23. Constituția nu oferă o descriere expresă detaliată a activității deputatului, enunțînd cadrul 
general al exercitării mandatului parlamentar – exercitarea prerogativelor ce alcătuiesc compe-
tența Parlamentului. Curtea reține că, în exercitarea mandatului lor, deputații îndeplinesc mai 
multe funcții: de reprezentare, de legiferare și de monitorizare și control. 

24. Din activitățile pe care le realizează deputații în exercitarea mandatului, este evident că 
exercitarea suveranității naționale sau a puterii de stat are loc prin activitatea legislativă. 

25. Pe de altă parte, este evident că funcția legislativă este în mare măsură o funcție exercitată 
de majoritate, deoarece membrii partidului sau ai partidelor aflate la putere dispun, de obicei, de 
cel puțin o majoritate simplă de locuri în Parlament, astfel încît membrii individuali și grupurile 
minoritare joacă doar un rol indirect în procesul legislativ. 

26. În același timp, limitarea rolului unui deputat de a lucra doar pentru a fi prezent la ședința 
de votare este prea reductiv. Munca parlamentarului în procesul de legiferare este dificil de cuan-
tificat. Nu este suficient să se poată măsura absența parlamentarilor de la vot, numărul întrebă-
rilor pe care ei le formulează sau al proiectelor de lege propuse. 

27. Avînd în vedere că sînt reprezentanți ai poporului, desemnați în acest sens prin alegere, 
deci ai alegătorilor în ansamblu, în cadrul funcției de reprezentare deputații trebuie să interpreteze 
opinia publică și să comunice punctele de vedere ale alegătorilor. 

28. Confruntîndu-se cu probleme sau chestiuni legate de guvernare, alegătorii recurg adesea 
la deputați. Aceștia primesc, de obicei, apeluri telefonice și scrisori de la cetățeni sau cetățeni în 
audiență, în birou și în teritoriu, cu solicitarea de abordare a unor probleme legate de asigurarea 
ocupării forței de muncă, protecția socială, agricultură, justiție, pensii sau probleme financiare. 
Astfel, un deputat urmează să dedice o parte considerabilă a timpului său pentru sprijinul direct 
al nevoilor cetățenilor. Prin această funcție de „asistență socială” în teritoriu, deputatul oferă 
informații și consiliere cu privire la o gamă largă de programe guvernamentale, aceasta fiind o 
activitate inerentă alegerii sale în Parlament. În același timp, această activitate poate servi depu-
tatului pentru documentare în exercitarea rolului său legislativ și de monitorizare a Guvernului. 

29. Deputații, de asemenea, pot încerca să-și influențeze colegii de partid să adopte anumite 
poziții și orientări politice, potrivit liniei de gîndire a segmentului lor electoral, sau să-și unească 
forțele în scopul de a face cunoscute anumite probleme ale cetățenilor. 

30. Această activitate este importantă pentru reprezentarea în lupta politică din Parlament a 
dezbaterilor politice din societate, a opiniilor, a ideilor ce au ca sursă diferite categorii sociale, 
politice, economice sau culturale. În această manieră, poporul, în calitate de titular al suveranității 
naționale, își exercită suveranitatea nu numai cu prilejul procesului electiv, ci pe întreaga durată 
a mandatului oferit Parlamentarului aflat în serviciul său. 

31. În mod cert, eficiența cu care parlamentarii își reprezintă alegătorii depinde în mare măsură 
de poziția lor în Parlament. Astfel, ca membri ai majorității parlamentare, deputații sînt mai bine 
poziționați pentru a se asigura că sînt luate în considerare interesele alegătorilor lor în elaborarea 
politicii guvernului. Acesta este motivul pentru care, în practica parlamentară, se recomandă 
exercitarea cu bună-credință a drepturilor și obligațiilor constituționale atît de către majoritate, 
cît și de grupurile parlamentare minoritare, precum și cultivarea unei culturi a dialogului politic, 



288

CONSTITUȚIA  REPUBLICII  MOLDOVA    

care să nu excludă a priori consensul, chiar dacă motivațiile sînt diferite, atunci cînd miza este 
interesul major al poporului. 

32. În cadrul funcției de monitorizare și control, libertatea de acțiune a executivului este, în mod 
necesar, limitată de responsabilitatea sa în fața legiuitorului. Obligația de dare de seamă în fața 
Parlamentului este definită, în special, prin principiul tradițional al responsabilității ministeriale, 
individuale și colective. Pentru a proteja cetățenii împotriva arbitrarului guvernului și pentru a 
le garanta utilizarea rațională a fondurilor publice, deputații trebuie să monitorizeze activitatea 
guvernării, responsabilitate care, de regulă, este asumată de către partidele de opoziție. 

33. Astfel, conținutul politic, atît parlamentar, cît și extraparlamentar, al mandatului se reali-
zează prin drepturile politice ale deputaților, și anume: inițiativa parlamentară ce se poate mani-
festa sub modalitatea dreptului de inițiativă legislativă, prin propuneri legislative sau amenda-
mente, depunerea de moțiuni sau proiecte, hotărîri ori prin declarații, dreptul de a participa la 
inițiative colective, cum este moțiunea de cenzură pentru demiterea Guvernului, sesizarea Curții 
Constituționale cu privire la neconstituționalitatea actelor normative, cererea de întrunire a 
Parlamentului în sesiune extraordinară etc.; libertatea de exprimare, specifică parlamentarilor 
prin dreptul la cuvînt și dreptul la vot; drepturi legate de activitatea de monitorizare și control al 
executivului pe calea întrebărilor sau interpelărilor adresate Guvernului sau membrilor săi, parti-
ciparea la inițierea de moțiuni simple sau de cenzură, anchete, solicitarea de informații; drepturi 
legate de organizarea și funcționarea Parlamentului, care se referă la dreptul de a alege și de a fi 
ales în organele de lucru ale acestuia, în grupurile de prietenie cu alte țări sau în delegațiile parla-
mentare. 

34. În viziunea Curții, mandatul de parlamentar exprimă relația parlamentarului cu întregul 
popor, în serviciul căruia este, nu numai cu alegătorii care l-au votat, deși aceștia beneficiază de 
prezența parlamentarului în virtutea obligației sale de a ține legătura cu alegătorii. Astfel, sintagma 
„a fi în serviciul poporului” de la articolul 68 alin.(1) din Constituție înseamnă că, din momentul 
alegerii și pînă la încetarea mandatului, fiecare deputat devine reprezentantul poporului în inte-
gralitatea sa și are drept misiune să servească interesului comun, cel al poporului, și nu doar parti-
dului din care provine. În exercitarea mandatului, parlamentarul se supune numai Constituției, 
legilor și trebuie să adopte atitudini care, potrivit conștiinței sale, servesc binelui public. 

35. În definirea acestor interese, opțiunea parlamentarului este liberă, chiar dacă el face parte 
dintr-un partid pe care îl reprezintă în Parlament. În conformitate cu articolul 2 alin.(2) din 
Constituție, nici o persoană particulară, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid 
politic sau o altă formațiune obștească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. În acest 
sens, principiile fundamentale ale statului de drept trebuie respectate cu sfințenie pentru a se 
obstacula tentația pe care ar putea-o avea unul sau mai multe partide politice, devenite majoritare 
în Parlament, de a-și transforma „aleșii” în „activiști ai partidului” sau structurile administrației 
publice centrale sau locale în „organe de partid”, centrale sau locale. 

36. În concluzie, Curtea reține că exercitarea mandatului deputatului acoperă întreaga acti-
vitate politică a deputatului, atît cea parlamentară, cît și cea extraparlamentară, inclusiv adop-
tarea legilor în cadrul ședințelor în plen ale Parlamentului, participarea la ședințele comisiilor de 
specialitate ale Parlamentului, alte activități legate nemijlocit de procesul de creație legislativă sau 
de monitorizare a guvernării, participarea în cadrul delegațiilor parlamentare și la întîlnirile cu 
alegătorii. 

37. Curtea consideră că în sensul prevederilor „în exercitarea mandatului, deputații sînt în 
serviciul poporului”, „orice mandat imperativ este nul” de la alineatele (1) și (2) ale articolului 68 
din Constituție: 

- mandatul reprezentativ semnifică dreptul delegat de poporul Republicii Moldova, ca titular 
al suveranității naționale, deputaților în Parlament pentru exercitarea puterii legislative ca parte 
componentă a puterii de stat, în baza și în conformitate cu prevederile constituționale și legale; 
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- deputații în Parlament își exercită mandatul în mod direct, liber și efectiv, potrivit intimei lor 
convingeri, în interesele întregului popor. 

 
II. NULITATEA MANDATULUI IMPERATIV ȘI IREVOCABILITATEA 
MANDATULUI REPREZENTATIV 
A. Argumentele autorilor sesizării 
38. Potrivit autorilor sesizării, prevederea „Orice mandat imperativ este nul” de la alineatul 

(2) al articolului 68 din Constituție are aplicabilitate doar în situația cînd deputatul participă 
nemijlocit la ședințele în plen ale Parlamentului, precum și la ședințele comisiilor de specialitate 
ale acestuia, urmînd ca, în cazul neparticipării la aceste ședințe, mandatul deputatului să devină 
revocabil. 

 
B. Aprecierea Curții 
39. Natura mandatului parlamentar, instituție cu trăsături adînc înrădăcinate în istoria și tradi-

țiile mai mult sau mai puțin democratice ale statelor, a provocat de-a lungul timpului dezbateri 
aprinse. În esență, pot fi desprinse două mari curente, diametral opuse, în funcție de adeziunea la 
teoria suveranității populare sau la cea a suveranității naționale. 

40. Potrivit teoriei suveranității populare, fiecare cetățean deține individual o fracțiune din 
suveranitate, suveranitatea populară fiind suma a diferite fracțiuni ale suveranității pe care fiecare 
individ în parte le deține. Această teorie se află în strînsă conexiune cu procedeele democrației 
directe și are drept corolar că mandatul alesului este particular și imperativ: particular – pentru 
că exprimă voința unui grup de cetățeni (alegătorii dintr-o anumită circumscripție electorală) și 
imperativ – deoarece este limitat de instrucțiunile obligatorii ale electoratului. Aceste trăsături 
duc în mod inevitabil la dependența totală a parlamentarului față de partid sau alegătorii săi. 

41. La polul opus, teoria suveranității naționale consacră ideea că puterea suverană emană de 
la națiune (popor) ca o entitate abstractă, indiviză și distinctă de persoanele fizice. Această teorie 
are ca idee de bază că mandatul alesului este general și reprezentativ: general – pentru că parla-
mentarii reprezintă întreaga națiune, nu un grup de alegători, și reprezentativ – deoarece aceștia 
nu au obligația de a îndeplini nici o instrucțiune din partea alegătorilor, dispunînd, din punct 
de vedere juridic, de independență absolută în raport cu alegătorii. Aceasta este calea urmată de 
fostele țări socialiste din Europa de Est în procesul de democratizare a societății, care au consacrat 
la nivel constituțional interdicția mandatului imperativ. Astfel, la nivel global, mandatul repre-
zentativ a devenit regula, mandatul imperativ rămînînd o excepție (a se vedea Raportul Comisiei 
de la Veneția CDL-AD(2009)027 privind mandatul imperativ și alte practici similare). 

42. Urmînd practica majorității statelor lumii, Constituția Republicii Moldova, prin articolul 
68 alin.(2), respinge orice formă de mandat imperativ, incluzînd prevederi care consfințesc carac-
terul reprezentativ al mandatului parlamentarilor. 

43. Astfel, deoarece nu sînt reprezentanții unei fracțiuni a populației, parlamentarii nu pot fi 
apărătorii unor interese particulare, ei sînt absolut liberi în exercitarea mandatului lor și nu au 
obligația de a îndeplini angajamentele pe care și le-ar fi putut asuma înaintea alegerii sau even-
tualele instrucțiuni din partea alegătorilor formulate pe parcursul mandatului. Aleșii nu au obli-
gația legală să-și susțină partidul sau deciziile grupului lor în cadrul Parlamentului. Mai mult, în 
cazul în care deputatul, prin comportamentul său, provoacă daune acestuia, partidul sau grupul 
din care face parte poate să-l excludă, însă această excludere nu antrenează pierderea mandatului 
parlamentar. Aceasta, în mod evident, nu împiedică deputatul ca, odată ales, să își onoreze anga-
jamentele și să se conformeze disciplinei de vot a grupului parlamentar din care face parte. 

44. Pe cale de consecință, Curtea reține că, în logica reprezentării libere, mandatul parlamen-
tarului este irevocabil: alegătorii nu pot să-l facă să înceteze prematur și practica demisiilor în alb 
este interzisă. Alegătorii nu pot, prin urmare, să-și exprime nemulțumirea față de modul în care 
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un ales și-a îndeplinit misiunea decît prin refuzul acordării voturilor lor atunci cînd acesta solicită 
realegerea. 

45. Faptul că mandatul de parlamentar are caracter reprezentativ nu înseamnă totuși că, odată 
ce alegerea a avut loc, orice legătură dintre parlamentar și alegători dispare. Parlamentarul este 
supus permanent influenței opiniei publice, pe care, la rîndul său, o influențează. Independența 
mandatului nu presupune că parlamentarii se pot dezinteresa de aspirațiile de ansamblu ale popo-
rului, deoarece, per a contrario, principiul reprezentării ar fi o simplă ficțiune. Astfel, Parlamentul 
își desfășoară activitatea sub control electiv, întrucît electoratul, la următoarele alegeri, poate să-și 
schimbe opțiunile. 

46. Curtea observă că mandatul civil, invocat de autorii sesizării, este de drept privat, cu un 
conținut rezultat din acordul de voință expres sau prezumat al părților și cu caracter imperativ, 
raportat numai la voința mandantului. Spre deosebire de acesta, mandatul parlamentar este de 
drept public, care este rezultatul alegerilor parlamentare (baza electivă), cu un conținut prestabilit 
și cu caracter reprezentativ al întreg corpului electoral (popor). 

47. Aceste caracteristici conferă deputatului un regim special de protecție împotriva presiunilor 
alegătorilor și ale partidului cu sprijinul căruia a intrat în Parlament. Astfel, odată ales, deputatul 
devine reprezentantul întregului popor, iar conținutul mandatului său este determinat de inte-
resele acestuia, pe care îl reprezintă, și nu numai ale celor care l-au votat, deputatul fiind liber să 
adopte atitudini care, potrivit conștiinței sale, servesc binelui public, irevocabilitatea mandatului 
fiind un mijloc de protecție a libertății și independenței deputatului. 

48. Irevocabilitatea mandatului parlamentar este un principiu de bază general acceptat al demo-
crațiilor europene. În acest context, în Rezoluția nr.1303(2002) privind funcționarea instituțiilor 
democratice în Moldova, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a cerut autorităților mol-
dovenești „de a garanta cu claritate în legislație principiul irevocabilității mandatului parlamentar”. 

49. În lumina celor expuse, în viziunea Curții, nulitatea mandatului imperativ și caracterul 
reprezentativ al mandatului deputatului, consacrate de articolul 68 din Constituție, implică 
imposibilitatea revocării de către alegători (sau partid) a mandatului încredințat deputatului de 
a-i reprezenta în Parlament, chiar dacă acesta se eschivează, sub diferite pretexte, de la exercitarea 
puterii legislative. 

 
III. ÎNCETAREA CALITĂȚII DE DEPUTAT PRIN „RIDICAREA MANDATULUI” 
A. Argumentele autorilor sesizării 
50. Potrivit autorilor sesizării, „ridicarea mandatului” este aplicabilă în cazul eschivării deputatu-

lui de la ședințele plenare ale Parlamentului, precum și de la ședințele comisiilor sale de specialitate. 
B. Aprecierea Curții 
51. Conform articolului 69 din Constituție, calitatea de deputat încetează, înainte de termen, 

în 4 situații: demisie, ridicare a mandatului, incompatibilitate sau deces. 
52. Ridicarea mandatului este încetarea forțată, contrar voinței deputatului, a mandatului său. 

Această normă constituțională nu este dezvoltată în prezent prin norme legislative, care ar explica 
și detalia mecanismul aplicării. 

53. Curtea reține că, după cum rezultă din norma constituțională, reglementarea cazurilor de 
încetare forțată a mandatului deputatului este apanajul Parlamentului, inclusiv ridicarea manda-
tului deputatului în cazul eschivării acestuia de la exercitarea îndatoririlor inerente calității de 
deputat, ținînd cont de principiile și spiritul Constituției, normele și standardele democratice și 
avînd în vedere practica altor state în domeniu. 

54. În acest context, Curtea reține că, în ceea ce privește exercitarea mandatului de deputat, 
în majoritatea parlamentelor există o obligație formală de prezență, atît în plen, cît și în comisie. 

55. De fapt, nu există decît cîteva legislative (Senatul belgian și Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei), care nu prevăd o formă de participare obligatorie și nici o penalizare pentru 
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absențe nemotivate repetate. În majoritatea parlamentelor care se confruntă cu o obligație de 
prezență, absența poate fi justificată. 

56. În multe state, Parlamentul nu are dreptul de a exclude definitiv pe unul dintre membrii săi 
(Cipru, Franța, Gabon, Lesotho, Norvegia, Parlamentul European, România etc.). În schimb, este 
adesea utilizată în calitate de măsură disciplinară suspendarea temporară. 

57. În țările în care excluderea definitivă este posibilă, motivele pentru care aceasta poate avea 
loc variază destul de puternic. În general, acestea sînt de trei tipuri: sancțiune disciplinară, pier-
derea condițiilor de eligibilitate, precum și exercitarea unei activități incompatibile cu mandatul 
de deputat. Există și alte motive pentru care un membru poate fi exclus din Parlament, precum ar 
fi cunoașterea insuficientă a limbii oficiale, fapt ce nu permite exercitarea mandatului de parla-
mentar, cum este cazul Letoniei. 

58. În practica statelor pot fi distinse trei cazuri de pierdere forțată a mandatului de deputat: 
1) În unele state, parlamentarul care nu își prezintă benevol demisia poate fi exclus de către Parla-

ment în cazul în care nu mai corespunde cerințelor de eligibilitate sau a acceptat o funcție incompatibilă. 
2) În anumite cazuri (de regulă, în țările anglo-saxone), excluderea din Parlament poate fi apli-

cată ca sancțiune disciplinară finală. 
Motivele excluderii – absența nemotivată de la ședințe, dezvăluirea informațiilor confiden-

țiale unor terțe persoane, perturbarea ordinii sau lezarea demnității Parlamentului – sînt în mod 
expres incluse în Legea cu privire la statutul deputatului sau în Regulamentul Parlamentului. 
Neglijarea îndatoririlor, în general, și absența de la ședințele Parlamentului, în special, sînt cele 
mai comune motive de excludere a deputatului din Parlament. 

În Australia, de exemplu, un membru care nu a participat la nici o ședință a Parlamentului pe 
parcursul a două luni consecutive, fără autorizație, își pierde mandatul. Acesta este, de asemenea, 
cazul în Capul Verde (dacă numărul absențelor nemotivate depășește valoarea maximă stabilită 
în regulamentul Parlamentului), Letonia (absența nejustificată de la mai mult de jumătate din 
ședințele plenare ale Parlamentului pe parcursul unei perioade de trei luni) și Senegal (pentru 
lipsa la ședințele din cadrul a două sesiuni ordinare). Absența nejustificată de la toate ședințele în 
una din cele două sesiuni este, de asemenea, un motiv de excludere din Parlament în Niger, dar 
este nevoie de o decizie în acest sens, adoptată cu votul a două treimi din membrii Parlamentului, 
și de o decizie a Curții Supreme. Excluderea poate avea loc și pentru alte motive (disciplinare sau 
nu), la cererea Biroului permanent al Parlamentului. 

În India, în cazul în care un membru este absent de la ședințele Parlamentului șaizeci de zile 
sau mai mult, fără a fi autorizat de către Parlament, mandatul său poate fi declarat vacant. În 
Australia, Constituția prevede că deputatul este exclus din Parlament în cazul absenței de la 21 de 
ședințe plenare consecutive, iar în cazul absenței pe parcursul a două luni consecutive fără permi-
siunea Parlamentului, mandatul de parlamentar devine în mod automat vacant. În Sri Lanka, 
perioada este de trei luni. În Seychelles, pedeapsa se aplică în cazul în care membrul titular este 
absent, fără permisiunea în scris a președintelui, pentru mai mult de 90 de zile sau în cazul în care 
un deputat părăsește țara pentru mai mult de 30 de zile, cu excepția cazului în care acesta dispune 
de autorizația în acest sens a președintelui Adunării Parlamentare. 

Pierderea definitivă a mandatului în caz de absență repetată apare, de asemenea, în Armenia, 
Austria, Japonia, Thailanda și Turcia. În aceasta din urmă, de exemplu, membrii care au fost 
absenți, fără o scuză valabilă, de la cinci sesiuni într-o perioadă de o lună pot fi excluși printr-o 
decizie a Adunării Parlamentare. 

Deși este adevărat că excluderea din Parlament este, în general, aplicată în cazul absenței repe-
tate în plen, în unele state și absența repetată la ședințele comisiilor pot antrena sancțiuni (Côte 
d’Ivoire, Senatul francez și Portugalia). În Portugalia, membrul care, fără un motiv valabil, nu a 
participat la patru ședințe plenare își pierde mandatul, în timp ce, dacă lipsește de la mai mult de 
patru ședințe ale comisiilor, pierde mandatul în comisia în cauză. În Senatul Francez, senatorul 
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care are trei absențe nejustificate consecutive în comisie este declarat demisionat de drept și nu 
poate fi înlocuit pe parcursul unui an. 

Excluderea este, de asemenea, prevăzută într-un șir de state (de ex., India) în cazul oricărui 
membru recunoscut de Parlament vinovat de comportament neadecvat sau de alte fapte nedemne 
de un parlamentar. Constituția Boliviei dispune că fiecare cameră are dreptul de a exclude 
(temporar sau definitiv), cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate, orice membru 
care a fost găsit vinovat de abateri grave în îndeplinirea funcțiilor sale. 

În Regatul Unit al Marii Britanii, un membru al Camerei Comunelor poate fi, de asemenea, 
exclus printr-o rezoluție a Camerei, anume pentru încălcarea codului de conduită sau a normelor 
disciplinare. O asemenea excludere este însă posibilă numai după o anchetă și o recomandare a 
Comisiei pentru standarde și privilegii („Select Committee on Standards and Privileges”). 

3) Nu în ultimul rînd, în unele state, parlamentarul își poate pierde mandatul în urma unei 
hotărîri judecătorești. 

Pierderea mandatului de parlamentar în urma unei decizii judiciare – în general numită „decă-
dere” – este un scenariu pe care îl găsim în aproape toate statele. Printre excepțiile de la această 
normă sînt Statele Unite ale Americii și Republica Arabă Siriană, constituțiile din aceste state 
dispunînd că doar Camera Reprezentanților și Senatul sînt competente să examineze cazurile 
privind alegerea și calificarea membrilor lor. 

Prin urmare, este necesar să se distingă nu atît între țări în care mandatul încetează sau nu 
în urma unei decizii judecătorești, ci mai degrabă între cele în care decizia instanței de judecată 
produce efecte „ipso jure” și cele în care trebuie să fie urmată de o decizie a Parlamentului. 

59. Procedurile de excludere a deputatului din Parlament variază, de asemenea, foarte mult. 
Adesea, decizia de excludere se ia de către Parlament cu o majoritate calificată sau mai mare 
(două treimi în Statele Unite ale Americii, Israel, Argentina, Iordania; trei sferturi în Thailanda; 
cinci șesimi în Finlanda). Procedura de excludere are, de cele mai multe ori, ca punct de pornire 
recomandarea unei comisii, însărcinate cu examinarea cazului și care raportează Parlamentului. 

60. Practica altor state denotă faptul că numai lipsa repetată de la ședințele în plen ale Parla-
mentului sau de la ședințele comisiilor de specialitate se sancționează. Evident, este esențial ca o 
excludere definitivă să rămînă o procedură excepțională, o sancțiune de ultim remediu, ce ar trebui 
să se limiteze strict la cazurile prevăzute de lege. În caz contrar, aceasta ar putea deveni o armă 
periculoasă în mîinile majorității parlamentare împotriva opoziției sau a grupurilor minoritare. 

61. În același context, Curtea reține că, spre deosebire de absențele nemotivate, protestul parla-
mentar constituie, eminamente, o absență motivată politic, fiind o metodă de luptă politică, o 
acțiune a unui deputat sau a unui grup de deputați, ca ripostă la o anumită acțiune a majorității, 
prin care se exprimă o manifestare, fără acte de violență, a opoziției împotriva unor acte sau 
decizii care sînt considerate ilegale sau contrare interesului comun, cu scopul de a obține cedări. 

62. Astfel, Curtea consideră că sintagma „ridicarea mandatului” nu este aplicabilă acțiunilor 
de protest parlamentar în cadrul activității politice a deputatului care nu este legată nemijlocit de 
procesul de creație legislativă, dacă nu se recurge la violență fizică sau psihică. 

63. În același timp, este necesară reglementarea legală exhaustivă a procedurilor de protest 
parlamentar, a condițiilor și temeiurilor cînd protestul parlamentar poate fi declarat, astfel încît 
să nu existe nici un dubiu sau confuzie între protest și lipsa nemotivată de la ședințele Parlamen-
tului. Prin urmare, protestul parlamentar trebuie să fie notificat public de către deputatul vizat 
sau de către președintele fracțiunii parlamentare, cu anunțarea situației care l-a determinat și a 
cerințelor pentru sistare. 

64. În acest context și ținînd cont de principiile democrației și pluralismului politic, consfințite 
de articolul 1 alin.(3) din Constituție, Curtea consideră că ar fi contrar spiritului Constituției dacă 
ar fi instituită posibilitatea ridicării mandatului de deputat pentru recurgerea la anumite forme 
de protest parlamentar, instrument de luptă politică ce ține de esența parlamentarismului, deoa-
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rece în acest fel se exprimă diversitatea de opinii, chiar dacă aceste drepturi pot fi utilizate într-o 
manieră obstrucționistă, spre a împiedica sau întîrzia luarea unei decizii. 

65. Curtea observă că instrumentul protestului parlamentar este utilizat, în special, de grupu-
rile parlamentare minoritare. În eventualitatea sancționării cu ridicarea mandatului, există riscul 
ca libertatea politică a opoziției să fie obstrucționată de majoritatea parlamentară, contrar stan-
dardelor democrației și pluralismului politic ce impun protejarea opoziției împotriva presiunilor 
majorității (a se vedea Recomandarea APCE 1601(2008) „Liniile directorii procedurale privind 
drepturile și îndatoririle opoziției într-un parlament democratic” și Raportul Comisiei de la 
Veneția CDL-AD(2010)025 privind rolul opoziției într-un parlament democratic). 

66. În orice caz, lipsirea colectivă a unui grup de deputați de mandatul de deputat este inad-
misibilă, fiind contrară semnificației mandatului reprezentativ, astfel încît urmează a fi luată o 
decizie individuală pentru fiecare deputat în parte. 

67. Avînd în vedere lipsa normelor legale privind ridicarea mandatului deputatului, acest 
mecanism ar putea fi aplicat doar după adoptarea legii în acest sens, ținînd cont de considerațiile 
expuse de Curte în prezenta hotărîre, Curtea rezervîndu-și dreptul de a se pronunța în privința 
aspectelor suplimentare în cadrul unui eventual control de constituționalitate. 

68. În lumina celor expuse, în sensul alineatului (2) al articolului 69 din Constituție, încetarea 
calității de deputat prin „ridicarea mandatului” poate avea loc în condițiile expres prevăzute de 
Constituție, de legile care reglementează organizarea și funcționarea Parlamentului și care defi-
nesc statutul deputatului. 

Din aceste motive, în temeiul articolelor 140 din Constituție, 26 din Legea cu privire la Curtea 
Constituțională, 6, 61, 62 lit.b) și 68 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională 

HOTĂRĂȘTE: 
1. În sensul alineatului (1) al articolului 68 din Constituție, exercitarea mandatului acoperă 

întreaga activitate politică a deputatului, atît cea parlamentară, cît și cea extraparlamentară, 
inclusiv adoptarea legilor în cadrul ședințelor în plen ale Parlamentului, participarea la ședințele 
comisiilor de specialitate ale Parlamentului, alte activități legate nemijlocit de procesul de creație 
legislativă sau de monitorizare a guvernării, participarea în cadrul delegațiilor parlamentare și la 
întîlnirile cu alegătorii. 

2. În sensul prevederilor „în exercitarea mandatului, deputații sînt în serviciul poporului”, 
„orice mandat imperativ este nul” de la alineatele (1) și (2) ale articolului 68 din Constituție: 

- mandatul reprezentativ semnifică dreptul delegat de poporul Republicii Moldova, ca titular 
al suveranității naționale, deputaților în Parlament pentru exercitarea puterii legislative ca parte 
componentă a puterii de stat, în baza și în conformitate cu prevederile constituționale și legale; 

- deputații în Parlament își exercită mandatul în mod direct, liber și efectiv, potrivit intimei lor 
convingeri, în interesele întregului popor. 

3. În sensul alineatului (2) al articolului 69 din Constituție, încetarea calității de deputat prin 
„ridicarea mandatului” poate avea loc în condițiile expres prevăzute de Constituție, de legile care 
reglementează organizarea și funcționarea Parlamentului și care definesc statutul deputatului. 

4. Prezenta hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la 
data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

PREȘEDINTE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Alexandru TĂNASE 
Chișinău, 19 iunie 2012.  
Nr.8 
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ADOPTAREA CONSTITUȚIEI REPUBLICII MOLDOVA ÎN 1994, 
CEL MAI IMPORTANT EVENIMENT DUPĂ PROCLAMAREA INDEPENDENȚEI

Victor PUȘCAȘ,
doctor în drept, conferențiar universitar

Privind importanța adoptării Constituției Republicii Moldova
Republica Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991 și se cerea ca, imediat după 

aceasta, să fie adoptată Constituția, deoarece țara a trecut de la totalitarism la un stat democratic, 
de la o economie hipercentralizată la o economie de piață, de la un singur partid cu o singură 
ideologie la pluripartitism, la pluralismul de opinie, la statul de drept și multe alte valori care 
trebuiau să fie reglementate și consfințite în Constituție. Însă Republica Moldova a mers, mai 
bine zis, a fost nevoită să meargă pe o altă cale. Mai întâi de toate, Republica Moldova a aderat la 
cele mai importante acte internaționale, cum ar fi Declarația Universală a Drepturilor Omului a 
ONU, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, Pactul internațional cu privire 
la drepturile economice, sociale și culturale, un șir de acte internaționale în baza cărora a început 
să se dezvolte țara. În paralel, au fost adoptate principalele legi, cum ar fi: Legea cu privire la 
proprietate, prin care au fost introduse noi forme de proprietate, Legea cu privire la simbolurile 
statului, legile cu privire la cetățenie, la societățile pe acțiuni, la sistemul bancar ș.a., reglemen-
tări care în 1994 s-au regăsit în Constituție. Am avut onoarea să particip la adoptarea tuturor 
acestor acte, inclusiv la elaborarea Constituției. În calitate de vicepreședinte al Parlamentului, mi 
s-a încredințat să coordonez activitatea tuturor grupurilor de lucru și, totodată, să conduc grupul 
de creație care a elaborat textul capitolului „Autoritatea judecătorească” și titlului cinci „Curtea 
Constituțională” din Constituție.

De ce, totuși, nu a fost adoptată Constituția în primii ani? Pentru că situația de atunci nu era 
simplă deloc: o parte din deputații Parlamentului, dorindu-și unirea cu România, erau împotriva 
adoptării Constituției, alții se vedeau într-o nouă uniune sovietică, restaurată, iar a treia categorie 
de deputați înțelegeau foarte bine că odată cu adoptarea noii Constituții Parlamentul va fi dizolvat 
și nu se știe dacă ei vor mai fi printre deputații noului Parlament. Având 330 de deputați, Parla-
mentul era aidoma unui mastodont care se mișca lent și neîndemânatic, era aproape imposibil 
să fii prezent zilnic la ședințele lui. S-a propus ca deputații să se afle jumătate de an în Chișinău, 
după care să se întoarcă la locurile de muncă în localitățile unde au fost aleși. Se resimțea acut 
necesitatea creării unui Parlament profesionist. Cu eforturi enorme au fost adoptate prevederile 
care reduceau numărul de deputați de la 380 la 101. Din aceste considerente nu a putut fi adoptată 
Constituția, însă a fost obținută o altă victorie, micșorarea numărului de deputați, fapt care a făcut 
inevitabilă dizolvarea Parlamentului, organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Constituția 
a fost adoptată deja de noul Parlament. 

Să nu credeți că adoptarea Constituției a fost un lucru ușor. Da, Constituția este bună, însă au 
existat un șir de obstacole și cedări. Una ține de problema limbii, care este reflectată în articolul 
13, și alta ține de articolul 32 privind libertatea de exprimare. Forțele politice din țară cereau să fie 
consfințită în Constituție ca limbă de stat limba moldovenească. Forțele pro-ruse cereau ca prin 
articolul 32 să fie condamnată defăimarea statului, și a poporului. Această sintagmă, care prevede 
răspunderea pentru defăimarea statului, trebuie să fie exclusă din Constituție, pentru că există 
riscul ca sub incidența ei să cadă simpli cercetători științifici care își expun opinia asupra unor 
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probleme. Cu toate acestea, în ceea ce ține de limbile vorbite în Moldova, s-a făcut un pas impor-
tant, unii cereau să i se atribuie limbii ruse statutul de a doua limbă de stat, dar ea a fost egalată cu 
celelalte limbi ale minorităților.

Au trecut aproape 20 de ani și-ți dai seama că pe alocuri Constituția e depășită de timp, de 
istorie. În general, în primii ani statele în tranziție schimbă foarte des normele constituționale. 
Până astăzi au fost adoptate opt legi constituționale de revizuire a Constituției, aceste modifi-
cări fiind absolut necesare. La etapa elaborării textului Constituției au fost studiate constituțiile 
a 62 de state, și trebuie să recunoaștem că noi, cei care am lucrat asupra textului Constituției, 
încă aveam mentalitatea sovietică, nu cunoșteam standardele internaționale privind valorile 
constituționale supreme. Pe parcursul acestor ani, fiind judecător la Curtea Constituțională, 
bineînțeles mi-am format o altă percepție și înțeleg mult mai adânc ceea ce este scris și statuat 
în Constituție.

Privind modificarea justificată a Constituției pe parcursul anilor
Cel mai mare număr de modificări au fost operate prin Legea nr. 1115 din data de 5 iulie 

2000. A fost schimbată chiar și forma de guvernământ, Republica Moldova devenind republică 
parlamentară. Acum, pentru că nu mai sunt în postura de judecător al Curții Constituționale, 
pot să afirm că aceasta a fost o reformă anti-constituțională. Curtea Constituțională a prezentat 
avizul de modificare a Constituției, care prevedea că Președintele țării se alege cu votul a 50+1 
din numărul de deputați, însă Parlamentul de atunci a încălcat avizul Curții și a introdus norma 
potrivit căreia șeful statului se alege cu 2/5 din voturile deputaților, această normă devenind ulte-
rior o sursă permanentă a crizelor politice și constituționale. Întotdeauna m-am condus după 
principiul de a lua în calcul perspectivele care pot exista. Acest principiu ar trebui să-l respecte și 
cei care lucrează asupra unor noi norme ale Constituției, ca să pregătească astfel de mecanisme, 
încât să poată fi rezolvate toate problemele. Orice normă constituțională trebuie să fie o normă 
națională, să se poată dezvolta conform teoriei arborelui viu, adică împreună cu societatea, și să 
dea răspuns la toate întrebările care există în societate. Crizele nu vor înceta, dacă din motive 
politice acest principiu va fi ignorat sau subminat. Da, Constituția poate fi bună, dar să nu existe 
o realitate constituțională pe măsură, și mi se pare că în Republica Moldova se atestă anume o 
astfel de situație. Noi vrem să avem un stat democratic, dar promovăm niște realități dezolante, 
caracteristice doar pentru continentul asiatic sau cel african.

De aceea, când vorbim de Constituție, trebuie să vorbim și despre constituționalism, căci 
corpul nu poate fi fără suflet. Unii consideră că trebuie să fie adoptată o nouă Constituție, dar 
eu sunt de o altă părere. Fiind membru al Comisiei constituționale formate de Mihai Ghimpu, 
mi-am expus opinia că o nouă Constituție poate fi adoptată doar atunci când există transformări 
sociale majore sau succese remarcabile, care impun trasarea unor noi căi de dezvoltare, perspec-
tive noi pentru stat. În Republica Moldova situația rămâne neschimbată, încă nu au fost realizate 
principiile statului de drept, democratic, nu sunt protejate la nivelul cuvenit drepturile și libertă-
țile fundamentale ale omului corelativ cu îndatoririle înscrise în Constituție. Dacă vorbim de o 
nouă Constituție sau de revizuirea actualei Constituții, câteva modificări sunt absolut necesare și 
mai jos mă voi referi la ele.

1. Întrucât clasa politică și-a propus scopul integrării europene, Constituția ar trebui să conțină 
una sau două norme despre integrarea europeană (cu vreo cinci ani în urmă am elaborat câteva 
proiecte privind integrarea europeană), iar dacă, totuși, se va realiza integrarea, această normă 
trebuie să lucreze, pentru că integrarea în UE presupune și cedarea unei părți a suveranității 
Republicii Moldova. Vorbim de cedarea și chiar de retragerea acesteia, în caz de necesitate, pentru 
că există un principiu cunoscut: dacă dai puterea, trebuie să prevezi cum ai să o întorci înapoi 
poporului.
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2. În opinia mai multor specialiști, opinie pe care eu o susțin, Centrul pentru Drepturile Omului 
ar trebui să dispună de un statut constituțional, să avem un avocat al poporului care să nu creeze 
impresia că lucrează pentru Parlament.

3. Ar fi necesară introducerea în Constituție a instituției consiliului legislativ, având în vedere 
că multe acte normative, legi sunt declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională. 
În zeci de țări funcționează consilii legislative, care prevăd și analizează compatibilitatea actului 
propus cu Constituția, ca urmare, se comit mai puține greșeli care pot avea consecințe ireparabile, 
uneori fatale.

4. Prevederile din Constituție la capitolul continuitatea puterii sunt imperfecte, chiar greșite. 
Au fost perioade când au existat concomitent două parlamente și doi președinți ai Republicii 
Moldova. Trebuie să asigurăm continuitatea puterii. Alegerea Parlamentului nu trebuie să aibă 
loc după expirarea mandatului deputaților, dar înainte. Noul Parlament să-și înceapă activitatea 
imediat după expirarea mandatului parlamentului vechi, dar nu cum se întâmplă la noi, după șase 
luni de la expirarea mandatului Parlamentului nu există încă un Parlament cu putere de exercițiu 
deplin sau avem două parlamente. Lucrul acesta ar trebui exclus.

5. Un alt punct ține de alegerea Președintelui Republicii Moldova. Pe parcurs ne-am convins că 
în sistemul parlamentar conducerea țării este foarte slabă, de aceea, existând foarte multe partide 
politice, inclusiv de opoziție, ar trebui ca Președintele țării să fie ales de către întregul popor. 
Astăzi nici specialiștii nu mai înțeleg ce s-a întâmplat în anul 2000, când, chipurile, s-a făcut o 
reformă constituțională, care, de fapt, nu a fost dusă până la sfârșit.

Privind denumirea limbii de stat și actuala redacție a articolului 13 din Constituție
În primul rând, așa cum este scris în Constituție, limba de stat este limba moldovenească. În 

acești 20 de ani, unii intelectuali au promovat ideea existenței a două limbi – limba română și 
limba moldovenească, aceasta fiind cea mai mare greșeală, care, până la urmă, a dispersat soci-
etatea. Nu există două limbi, există doar una singură. Cum să o numim? Eu zic să o numim așa 
cum au numit-o strămoșii noștri cu vreo 700 de ani în urmă. Mie nu îmi este rușine să o numesc 
„limba moldovenească”. Noi nu suntem unicii într-o astfel de situație. Asupra glotonimului 
„limba română” insistă cei care și-au dorit zeci de ani la rând unirea cu România.

Sunt vreo 16 limbi pe globul pământesc, despre care se spune că sunt două, trei sau chiar patru 
limbi diferite, și după cum se știe, nu a căzut cerul. Sunt țări diferite care vorbesc aceeași limbă, 
și iarăși, acest lucru nu trezește disensiuni în societate. Atenția societății nu trebuie concentrată 
asupra acestui subiect. Apropo, în primul act pe care l-a adoptat Curtea Constituțională în 1995 
s-a consemnat că limba română și limba moldovenească sunt identice. Identitatea aceasta este 
recunoscută și în Legea cu privire la funcționarea limbilor. Nu există nici un temei de a dezbina 
societatea pentru acest motiv.

Privind principiul constituțional de neutralitate și autorul acestei idei
Autorul acestei idei a fost Comisia constituțională. Atunci, fiind membru al Guvernului, am 

propus să fie exclusă din proiectul Constituției noțiunea de neutralitate. Unii credeau că, dacă 
vom consfinți acest principiu în Constituție, trupele rusești vor fi retrase din Republica Moldova 
și vom fi cu adevărat un stat neutru. Eu nu am fost de acord cu această opinie, pentru că înțele-
geam altfel această problemă. Și acum consider că păstrarea acestei prevederi a fost o greșeală. 
Chiar dacă exista o bază militară la Mărculești, cu totul altfel ar fi fost discutată problema. Nu ar fi 
fost instalate trupe în stânga Nistrului și nici în restul Republicii Moldova. Noi avem o țară mică 
și trebuie să folosim toate posibilitățile oferite. Nefiind o țară mare, este imposibil să facem o poli-
tică mare. De aceea consider că această noțiune trebuie să fie exclusă din Constituție. Presupun 
că unii politicieni văd o altă evoluție: păstrând în Constituție prevederea referitoare la statutul de 
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țară neutră, ulterior vom obține, sub influența opiniei publice internaționale, integritatea terito-
rială a Republicii Moldova, adică atunci când țara va deveni membră a UE, se va produce treptat 
integrarea Transnistriei. Sunt ferm convins că mai devreme sau mai târziu vom intra în marea 
familie europeană, dar aceasta depinde și de noi, cetățenii Republicii Moldova.

Privind necesitatea modificării prevederilor referitoare la alegerea Președintelui
Paradoxal este că această problemă, cu care parcă toți erau de acord, fiind supusă referendu-

mului, a eșuat. Părea că toți vor ca Președintele să fie ales prin vot universal, dar când au fost 
chemați la urne, majoritatea au decis să nu se prezinte la vot. Ar fi o modificare izolată, și eu am 
adus suficiente exemple, la care mai pot adăuga și altele, că în contextul dat trebuie să fie operate 
mai multe modificări în Constituție. Dat fiind faptul că alegerea Președintelui e cea mai arzătoare 
problemă și având în vedere că doi ani am fost fără Președinte, desigur, articolul din Constituție 
trebuie modificat cât mai curând posibil. Chiar mâine.

Privind stabilitatea normelor constituționale
Această stabilitate poate să existe veșnic, depinde de nivelul de cunoaștere. Eu țin prelegeri 

în fața studenților, le vorbesc despre constituționalism și lipsa, cu regret, a culturii juridice în 
Republica Moldova. Ceea ce avem noi, nu este constituționalism. Pentru toți ar trebui să fie obli-
gatorie următoarea normă: pot să încalc legea, dar nu o fac și nu o voi face niciodată. În URSS era 
aplicată concepția că omul poate face doar ceea ce îi permite legea. Am introdus o altă concepție 
și clasa noastră politică ar trebui să o transpună în viață, adică omul poate face tot ceea ce nu-i 
interzice legea, și nu invers. Numai așa se va realiza doctrina liberală. Noi avem partide liberale, 
dar nimeni nu explică în ce constă chintesența acestei doctrine. În calitate de constituționalist, 
afirm în cunoștință de cauză că doctrina liberală are la baza ei omul, ca valoare supremă. El este 
autonom, se dezvoltă autonom și are demnitate.

Anul 2013
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HOTĂRÎREA 
CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

privind interpretarea articolului 140 din Constituție nr. 33 din 10.10.2013

Monitorul Oficial nr.297-303/50 din 20.12.2013 

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, statuând în componența:
Dl Alexandru TĂNASE, președinte,
Dl Aurel BĂIEȘU,
Dl Igor DOLEA,
Dl Tudor PANȚÎRU,
Dl Victor POPA, judecători,
cu participarea dnei Ludmila Chihai, grefier, 
Având în vedere sesizarea depusă la 4 octombrie 2013
și înregistrată la aceeași dată,
Examinând sesizarea menționată în ședință plenară publică,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Pronunță următoarea hotărâre: 

PROCEDURA
1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituțională la 4 octombrie 2013, în 

temeiul art.135 alin.(1) lit.b) din Constituție, art.4 alin.(1) lit.b), art.25 lit.d) din Legea cu privire 
la Curtea Constituțională și art.4 alin.(1) lit.b), art.38 alin.(l) lit.d) din Codul jurisdicției consti-
tuționale, de Curtea Supremă de Justiție, privind interpretarea articolului 140 din Constituție, 
potrivit căruia: 

„(1) Legile și alte acte normative sau unele părți ale acestora devin nule din momentul adop-
tării hotărârii corespunzătoare a Curții Constituționale.

(2) Hotărârile Curții Constituționale sunt definitive și nu pot fi atacate.”
2. Autorul sesizării a solicitat Curții Constituționale ca, prin interpretarea articolului 140 din 

Constituție, să se explice:
„În cazul declarării neconstituționalității unor dispoziții legale de abrogare/modificare, preve-

derile legale abrogate printr-o dispoziție constatată ca fiind neconstituțională continuă să fie 
active și să producă efectele până la operarea modificărilor de rigoare de către Parlament sau nu?”

3. Prin decizia Curții Constituționale din 8 octombrie 2013 sesizarea a fost declarată admisi-
bilă, fără a prejudicia fondul cauzei.

4. În procesul examinării sesizării, Curtea Constituțională a solicitat opiniile Parlamentului, 
Președintelui și Guvernului.

5. În ședința plenară publică a Curții sesizarea a fost susținută de reprezentantul autorului 
sesizării, dna Iulia Sîrcu, vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios adminis-
trativ al Curții Supreme de Justiție. Parlamentul a fost reprezentat de dl Sergiu Chirică, consultant 
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principal în cadrul Direcției juridice generale a Secretariatului Parlamentului. Guvernul a fost 
reprezentat de dl Constantin Bragoi, director al Departamentului de administrare judecătorească, 
și dna Laura Grecu, șef al Direcției politici de asigurări sociale a Ministerului Muncii, Protecției 
Sociale și Familiei. 

CONTEXT 
6. În motivarea sesizării se arată că prin Hotărârea Curții Constituționale nr.27 din 20 decem-

brie 2011 privind controlul constituționalității unor legi de modificare a condițiilor de asigurare 
cu pensii și alte plăți sociale pentru unele categorii de salariați au fost declarate neconstituționale 
o serie de amendamente, și anume:

„- articolul II și punctele 7 și 9 ale articolului III din Legea nr.56 din 9 iunie 2011 „Pentru modi-
ficarea și completarea unor acte legislative” în partea referitoare la art.461 al Legii nr.156-XIV din 
14 octombrie 1998 „Privind pensiile de asigurări sociale de stat”;

- cuvântul „atât” și sintagma „cât și pentru femei” din alineatul (11) al art.42 din Legea 
nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 „Privind pensiile de asigurări sociale de stat” în redacția punc-
tului 2 al articolului III din Legea nr.56 din 9 iunie 2011 „Pentru modificarea și completarea unor 
acte legislative”.

7. Prin Legea nr.29 din 7 martie 2013 privind modificarea și completarea unor acte legislative, 
publicată în Monitorul Oficial din 5 aprilie 2013, au fost aduse în concordanță prevederile Legii 
nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat cu Hotărârea Curții 
Constituționale nr.27 din 20 decembrie 2011 doar în partea ce ține de creșterea stagiului de coti-
zare pentru femei.

8. În partea ce ține de prevederile articolului 461 din Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 
referitoare la condițiile de pensionare pentru judecători, acestea până în prezent nu au fost aduse 
în concordanță cu Hotărârea Curții Constituționale nr.27 din 20 decembrie 2011, rămânând 
neschimbate.

9. Astfel, prin neexecutarea Hotărârii Curții Constituționale nr.27 din 20 decembrie 2011, 
organul legislativ a permis existența în prezent a unui vid legislativ (mai mult de un an și jumă-
tate) privind condițiile de pensionare a judecătorilor, ce generează lezarea dreptului acestora la 
pensie. 

10. Acest fapt a determinat o serie de litigii împotriva Casei Naționale de Asigurări Sociale, 
datorate neexecutării Hotărârii Curții Constituționale nr.27 din 20 decembrie 2011.

11. La 10 iunie 2013 Plenul Curții Supreme de Justiție a emis un aviz consultativ, potrivit 
căruia de la data adoptării hotărârii Curții Constituționale nu se mai aplică la stabilirea sau recal-
cularea pensiilor judecătorilor prevederile art.461 al Legii privind pensiile de asigurări sociale de 
stat, în redacția Legii nr.56 din 9 iunie 2011, iar la calcularea pensiilor judecătorilor urmează a fi 
aplicate prevederile art.32 din Legea cu privire la statutul judecătorilor în redacția anterioară celei 
declarate neconstituționale.

12. Aceeași situație este semnalată în demersul nr.II-03/10-7191 din 25 septembrie 2013 al 
Casei Naționale de Asigurări Sociale, prin care aceasta a solicitat Curții Constituționale să explice 
dacă declararea neconstituționalității unui act legislativ prin care a fost modificată o lege 
readuce situația inițială, fără a fi efectuate modificări și completări în lege. 

LEGISLAȚIA PERTINENTĂ
13. Prevederile relevante ale Constituției (M.O., 1994, nr.1) sunt următoarele:
Articolul 1 Statul Republica Moldova
„(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drep-

turile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic 
reprezintă valori supreme și sunt garantate.”
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Articolul 7. Constituția, Lege Supremă
„Constituția Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege și nici un alt act juridic care 

contravine prevederilor Constituției nu are putere juridică.”
Articolul 134. Statutul
„(1) Curtea Constituțională este unica autoritate de jurisdicție constituțională în Republica Moldova. 
(2) Curtea Constituțională este independentă de orice altă autoritate publică și se supune 

numai Constituției. 
(3) Curtea Constituțională garantează supremația Constituției, asigură realizarea principiului 

separării puterii de stat în putere legislativă, putere executivă și putere judecătorească și garan-
tează responsabilitatea statului față de cetățean și a cetățeanului față de stat.”

Articolul 140. Hotărârile Curții Constituționale
„(1) Legile și alte acte normative sau unele părți ale acestora devin nule, din momentul adop-

tării hotărârii corespunzătoare a Curții Constituționale. 
(2) Hotărârile Curții Constituționale sînt definitive și nu pot fi atacate.”
14. Prevederile relevante ale Legii nr.317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea 

Constituțională (M.O.,1995, nr.8, art.86) sunt următoarele:
Articolul 28. Acțiunea actelor Curții Constituționale
„(1) Actele Curții Constituționale sînt acte oficiale și executorii, pe întreg teritoriul țării, pentru 

toate autoritățile publice și pentru toate persoanele juridice și fizice.
(2) Actele normative sau unele părți ale acestora declarate neconstituționale devin nule și nu se 

aplică din momentul adoptării hotărârii respective a Curții Constituționale.
(3) Consecințele juridice ale actului normativ sau ale unor părți ale acestuia declarate necon-

stituționale sînt înlăturate conform legislației în vigoare.”
Articolul 28.1 Obligația autorităților publice privind executarea actelor 
Curții Constituționale
„(1) Guvernul, în termen de cel mult 3 luni de la data publicării hotărârii Curții Constituțio-

nale, prezintă Parlamentului proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea sau abro-
garea actului normativ sau a unor părți ale acestuia declarate neconstituționale. Proiectul de lege 
respectiv va fi examinat de Parlament în mod prioritar.

(2) Președintele Republicii Moldova sau Guvernul, în termen de 2 luni de la data publicării 
hotărârii Curții Constituționale, modifică și completează sau abrogă actul sau unele părți ale aces-
tuia declarate neconstituționale și, după caz, emite sau adoptă un act nou.

(3) Actele emise întru executarea actelor normative sau a unor părți ale acestora declarate 
neconstituționale devin nule și se abrogă.

(4) Observațiile (constatările) Curții Constituționale privind lacunele (omisiunile) reglementă-
rilor normative, datorate nerealizării unor prevederi constituționale, indicate în adresă, urmează 
să fie examinate de instanța vizată, care în termen de cel mult 3 luni, va informa Curtea Constitu-
țională despre rezultatele examinării.”

15. Prevederile relevante ale Codului jurisdicției constituționale, aprobat prin Legea nr.502-
XIII din 16 iunie 1995 (M.O., 1995, nr.53-54, art.597), sunt următoarele:

Articolul 75. Executarea hotărârilor și avizelor
„(1) Hotărârile și avizele se execută în termenele indicate de Curtea Constituțională.
(2) Daunele pricinuite persoanelor fizice și juridice prin aplicarea unui act normativ recu-

noscut ca fiind neconstituțional se repară în condițiile legii.
(3) Executarea hotărârii și avizului este adusă la cunoștința Curții Constituționale în termenul 

indicat de ea.
(4) Factorii de decizie care nu au executat în termenul stabilit hotărârea și avizul poartă răspun-

dere conform art.82.” 
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ÎN DREPT
16. Din conținutul sesizării, Curtea observă că aceasta vizează în esență efectele hotărârilor 

Curții Constituționale și modul de executare a acestora.
17. Astfel, sesizarea se referă la un ansamblu de elemente și principii cu valoare constituțională 

inter-conexe, precum supremația Constituției și responsabilitatea statului față de cetățean. 
A. ADMISIBILITATEA
18. În conformitate cu decizia sa din 8 octombrie 2013 (a se vedea § 3 supra), Curtea a reținut 

că, în temeiul articolului 135 alin.(1) lit.b) din Constituție, articolului 4 alin.(1) lit.b) din Legea cu 
privire la Curtea Constituțională și articolului 4 alin.(1) lit.b) din Codul jurisdicției constituțio-
nale, sesizarea privind interpretarea Constituției ține de competența Curții Constituționale.

19. Articolele 25 lit.d) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 38 alin.(1) lit.d) din 
Codul jurisdicției constituționale abilitează Curtea Supremă de Justiție cu dreptul de a sesiza 
Curtea Constituțională.

20. Curtea observă că aspectele abordate de către autorul sesizării nu a constituit anterior 
obiect de interpretare în instanța de contencios constituțional.

21. Curtea apreciază că sesizarea nu poate fi respinsă ca inadmisibilă și nu există nici un alt temei 
de sistare a procesului în conformitate cu prevederile articolului 60 din Codul jurisdicției consti-
tuționale. Curtea reține că a fost sesizată legal și este competentă să hotărască asupra interpretării 
articolului 140 din Constituție. Prin urmare, Curtea va examina în continuare fondul sesizării.

22. Curtea reține că prerogativa cu care a fost învestită prin articolul 135 alin.(1) lit.b) din 
Constituție presupune stabilirea sensului autentic și deplin al normelor constituționale, care 
poate fi realizată prin interpretarea textuală sau funcțională, în măsura în care poate fi dedusă din 
textul Constituției, ținând cont de caracterul generic al normei, situațiile concrete pe care legiui-
torul nu avea cum să le prevadă la momentul elaborării normei, reglementările ulterioare (conexe 
sau chiar contradictorii), situațiile complexe în care norma trebuie aplicată etc. 

23. Pentru a elucida aspectele abordate în sesizare, Curtea va opera, în special, cu prevederile 
articolului 140 în coroborare cu articolele 7 și 134 alin.(3) din Constituție, utilizând toate meto-
dele de interpretare legală. 

B. FONDUL CAUZEI
1. Argumentele autorului sesizării 
24. Autorul sesizării consideră că de la data adoptării hotărârii Curții Constituționale nu se mai 

aplică normele declarate neconstituționale și urmează a fi aplicate prevederile legii în redacția 
anterioară celei declarate neconstituționale. 

2. Argumentele autorităților
25. În cadrul ședinței publice a Curții, reprezentantul Parlamentului a menționat că prevederile 

constituționale ale art.140 sunt suficient de clare și dezvoltate de cadrul legal subsecvent Consti-
tuției care instituie un mecanism de executare a hotărârilor Curții Constituționale în scopul înlă-
turării lacunelor create prin declararea neconstituționalității unor prevederi legale. 

26. Reprezentantul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei în cadrul ședinței a 
menționat că, în scopul executării Hotărârii Curții Constituționale din 20 decembrie 2011, prin 
care au fost declarate neconstituționale prevederile legale referitoare la stabilirea pensiilor jude-
cătorilor și majorarea stagiului de cotizare pentru femei, Guvernul a elaborat un proiect de lege, 
prin care se instituiau normele anterioare celor declarate neconstituționale, și l-a remis Parla-
mentului pentru examinare. 

27. În același timp, Parlamentul, ignorând hotărârea Curții, a adoptat amendamente doar în 
partea ce ține de stagiul de cotizare pentru femei.

28. Reprezentantul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, referindu-se la speța 
privind pensionarea judecătorilor, a menționat că situația creată a generat încălcarea dreptului 
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la pensie, aceștia fiind lipsiți de o sursă de existență. Astfel, având în vedere lipsa unei reacții 
prompte a Parlamentului de a executa hotărârile Curții Constituționale, pentru evitarea situației 
create, urmează a se aplica normele anterioare. 

3. Aprecierea Curții
29. Curtea reține că, potrivit articolului 140 din Constituție, legile și alte acte normative sau 

unele părți ale acestora devin nule din momentul adoptării hotărârii corespunzătoare a Curții 
Constituționale. Hotărârile Curții Constituționale sunt definitive și nu pot fi atacate.

30. În același sens, potrivit art.28 din Legea nr.317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire 
la Curtea Constituțională, actele Curții sunt acte oficiale și executorii pe întreg teritoriul țării, 
pentru toate autoritățile publice și pentru toate persoanele juridice și fizice. Consecințele juridice 
ale actului normativ sau ale unor părți ale acestuia declarate neconstituționale urmează a fi înlă-
turate conform legislației în vigoare.

31. În contextul celor menționate, Curtea subliniază că hotărârile de jurisdicție constituțio-
nală, prin care se asigură supremația Constituției, sunt definitive, incontestabile pentru oricine și 
obligatorii.

32. Această deducție se desprinde și din norma constituțională, potrivit căreia „Constituția 
Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege și nici un alt act juridic care contravine 
prevederilor Constituției nu are putere juridică” (art.7).

33. Curtea reține că unele hotărâri ale Curții Constituționale, prin care se declară neconsti-
tuțională o prevedere legală sau un act, pot genera vid legislativ și existența unor deficiențe și 
incertitudini în aplicarea legii.

34. În vederea excluderii acestor repercusiuni negative, art.281 din Legea privind Curtea Consti-
tuțională prevede că Guvernul, în termen de cel mult 3 luni de la data publicării hotărârii Curții 
Constituționale, prezintă Parlamentului proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea 
sau abrogarea actului normativ sau a unor părți ale acestuia declarate neconstituționale. Proiectul 
de lege respectiv urmează a fi examinat de Parlament în mod prioritar. 

35. Concomitent, potrivit art.281 alin.(4) din Lege, în termen de 3 luni, Curtea urmează a fi 
informată despre rezultatele examinării constatărilor privind lacunele reglementărilor norma-
tive, datorate nerealizării unor prevederi constituționale, indicate în adresă.

36. Curtea reține că situații similare celei semnalate în demersul Casei Naționale de Asigurări 
Sociale se atestă în privința (ne)executării mai multor hotărâri ale Curții Constituționale. Astfel, 
în pofida prevederilor legale exprese, se atestă o tergiversare în executarea multor hotărâri ale 
Curții, iar ignorarea adreselor creează situații care determină menținerea lacunelor în legislație și 
afectează calitatea implementării legilor (a se vedea în acest sens Hotărârile Curții Constituționale 
nr.7 din 18 mai 2013, nr.16 din 25 iunie 2013, nr.18 din 4 iulie 2013 etc.).

37. În mod similar, Curtea nu a fost informată nici despre rezultatele examinării adreselor 
emise în anul 2012 (Adresa nr.PCC-01/39a din 10.04.2012, HCC nr.5 din 10.04.2012; Adresa 
nr.PCC-01/6a din 28.06.2012, HCC nr.9 din 28.06.2012; Adresa nr.PCC-01/7a din 12.07.2012, 
HCC nr.10 din 12.07.2012; Adresa nr.JCC-03/16c din 30.10.2012, HCC nr.11 din 30.10.2012; 
Adresa nr.PCC-01/12a din 01.11.2012, HCC nr.12 din 01.11.2012; Adresa nr.PCC-01/18a din 
04.12.2012, HCC nr.15 din 04.12.2012; Adresa nr.PCC-01/34a din 18.12.2012, HCC nr.19 din 
18.12.2012) și adreselor emise în anul 2013 (Adresa nr.PCC-01/27a din 15.01.2013, HCC nr.1 din 
15.01.2013; Adresa nr.PCC-01/39a din 16.07.2013, HCC nr.20 din 16.07.2013).

38. Prin urmare, lipsa de reacție a celor două puteri pune în discuție respectarea dispoziți-
ilor Legii fundamentale și, respectiv, comportamentul constituțional al acestora față de Curtea 
Constituțională.

39. Lipsa unei intervenții legislative a Parlamentului în vederea executării actelor instanței de 
jurisdicție constituțională echivalează cu neexercitarea competenței de bază a acestuia, și anume 
cea de legiferare atribuită de Constituție.
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40. Curtea reține că, în vederea garantării supremației Constituției, apare nu numai firească, 
ci și necesară intervenția Curții Constituționale în sensul de a preciza, în considerarea efectului 
specific de drept constituțional caracteristic oricărei hotărâri a Curții, care sunt consecințele 
constatării neconstituționalității textelor examinate.

41. Mai mult, în orice situație, respectarea efectului general obligatoriu al hotărârilor Curții 
Constituționale nu înseamnă doar a da eficiență dispozitivului acestora, ci și, în egală măsură, 
considerentelor, respectiv interpretării date de Curtea Constituțională textelor Constituției, or, 
hotărârea este un întreg, o unitate a considerentelor și dispozitivului.

42. Hotărârea Curții Constituționale reprezintă în sine o constatare juridică general obligatorie, 
bazată pe elucidarea esenței problemei constituționale în urma interpretării oficiale a normelor 
corespunzătoare din Constituție și explicării raționamentului conținutului acestora raportat la 
normele contestate.

43. Acest efect al hotărârilor Curții Constituționale, precum și acțiunea sa consecventă de a da 
efectivitate justiției constituționale îndreptățesc faptul că, prin relevarea conținutului normelor 
constituționale și dezvoltarea de reguli deduse din interpretarea acestora, actele Curții Constitu-
ționale ghidează evoluția întregului sistem legal, precum și procesul de interpretare și aplicare a 
legii. Numai o astfel de poziție asigură în mod real realizarea principiului supremației Constituției.

44. Difuzarea normelor constituționale în ansamblul sistemului juridic se caracterizează prin 
impregnarea ramurilor de drept cu normele constituționale. Jurisdicția constituțională este o 
consecință a caracterului direct aplicabil al Constituției concretizată în obligativitatea aplicării 
actelor Curții Constituționale.

45. În mai multe hotărâri ale sale, Curtea a relevat că determinarea sensului exact al dispoziți-
ilor constituționale, potrivit art.135 alin.(1) lit.b) din Constituție, ține de competența exclusivă a 
autorității de jurisdicție constituțională (a se vedea Hotărârea nr.18 din 3 august 2010).

46. Curtea reține, conținutul normelor constituționale este cel definit implicit în jurisprudența 
instanței de jurisdicție constituțională, care are un caracter regulator și constituie izvor de drept 
prin efectele sale.

47. Interpretarea dată dispozițiilor constituționale comportă caracter oficial și obligatoriu 
pentru toți subiecții raporturilor juridice. Hotărârea prin care se interpretează un text consti-
tuțional are putere de lege și este obligatorie, prin considerentele pe care se sprijină, pentru 
toate organele constituționale ale Republicii Moldova. Aceasta se aplică direct, fără nici o altă 
condiție de formă.

48. Scopul oricărei interpretări a normelor constituționale este de a asigura unitatea și înțele-
gerea corectă a conținutului și sensului lor autentic, de a soluționa divergențele juridice și politice 
apărute în legătură cu perceperea și aprecierea normelor Legii Supreme. Interpretarea oficială a 
normelor constituționale este imperativă. 

49. Astfel, indiferent de natura hotărârilor Curții, fie că sunt de interpretare a Legii Supreme 
sau de control al constituționalității cadrului normativ subsecvent, ele își produc efectele pe care 
Constituția și legea le conferă, în raport cu atribuția exercitată de Curte, forța lor juridică 
neputând fi contestată sau confirmată de nimeni.

50. În ceea ce privește autoritățile publice implicate în procedurile analizate, dincolo de obli-
gația acestora de a respecta normele legale aplicabile acestor proceduri și jurisprudența Curții 
Constituționale în materie, le revine și obligația de a acționa cu respectarea principiului loialității 
constituționale, principiu care pune în discuție, între altele, relația între formă și fond în aplicarea 
Constituției.

51. Curtea reiterează că respectarea principiului separării puterilor implică nu doar faptul că 
nici una din ramurile puterii nu intervine în competențele unei alte ramuri, dar și faptul că nici 
una dintre aceste ramuri nu își va neglija atribuțiile pe care este obligată să le exercite în dome-



304

CONSTITUȚIA  REPUBLICII  MOLDOVA    

niul specific de activitate – îndeosebi atunci când o astfel de obligație este statuată în Legea 
Supremă sau a fost impusă printr-o hotărâre a Curții Constituționale, instanță care, în virtutea 
art.134 din Constituție, asigură în cele din urmă realizarea principiului separării puterii de stat.

52. În acest context, Curtea reamintește că respectarea hotărârilor Curții Constituționale este o 
condiție necesară și esențială pentru buna funcționare a autorităților publice ale statului și pentru 
afirmarea statului de drept.

53. Decizia de constatare a neconstituționalității face parte din ordinea juridică normativă, 
prin efectul acesteia prevederea neconstituțională încetându-și existența pentru viitor.

54. Parlamentul sau Guvernul, după caz, au obligația de a abroga sau de a modifica respecti-
vele acte normative, punându-le astfel de acord cu Constituția. Intervenția Parlamentului sau a 
Guvernului, în interiorul termenului prevăzut de articolul 281 din Legea privind Curtea Consti-
tuțională, în sensul celor stabilite prin hotărârea Curții Constituționale, reprezintă o expresie a 
caracterului definitiv și general obligatoriu al deciziilor instanței de contencios constituțional.

55. Curtea subliniază că factorii juridici, și nu politici, trebuie să determine reacțiile față de 
hotărârile Curții, în special dacă ele provoacă obligații concrete pentru subiecții corespunzători.

56. Hotărârea Curții urmează a se aplica tuturor raporturilor juridice care nu s-au stins încă 
la data pronunțării hotărârii, respectiv, tuturor situațiilor cărora li se aplică în continuare dispo-
zițiile legale declarate neconstituționale, precum și pe calea revizuirii.

57. În acest caz, astfel cum rezultă din dispozițiile constituționale cuprinse în art.140, norma 
juridică este nulă de drept și, în final, în lipsa intervenției legiuitorului originar sau delegat, își 
încetează efectele. Ea dispare din fondul activ al legislației, din dreptul pozitiv, ceea ce face ca 
sarcina autorităților publice care aplică legea să fie mai dificilă în privința determinării concrete a 
efectelor deciziei Curții Constituționale asupra cauzelor pe care le instrumentează, cauze care, în 
funcție de domeniul vizat, au o anumită specificitate. 

58. De aceea, Curtea, pentru a preveni fie o practică neunitară, fie încălcarea drepturilor 
și libertăților fundamentale sau, in extremis, pentru a evita nesocotirea hotărârilor sale, are 
îndatorirea ca să arate efectele pe care acestea urmează a le produce.

59. Mai mult, Curtea Constituțională, fiind unica autoritate abilitată prin lege să exercite 
controlul de constituționalitate, are plenitudinea de jurisdicție în acest domeniu. A accepta ca 
efectele deciziilor sale să fie interpretate, în procesul de aplicare a legii, de către alte instituții ale 
statului ar echivala cu o știrbire a competenței Curții. 

60. Opozabilitatea erga omnes a hotărârilor Curții Constituționale implică obligația constitu-
țională a tuturor autorităților de a aplica întocmai deciziile Curții la situațiile concrete în care 
normele declarate neconstituționale au incidență.

61. Curtea a reținut în jurisprudența sa că principiul stabilității raporturilor juridice nu poate 
implica promovarea unui drept prin intermediul unei ilegalități (a se vedea, în acest sens, Hotă-
rârea nr.16 din 25 iunie 2013). Așadar, în această situație, posibilitatea revizuirii unei situații 
create cu încălcarea normelor constituționale constituie singura modalitate de contracarare a 
efectelor principiului, potrivit căruia fraus omnia corrumpit. Nu în ultimul rând, responsabili-
tatea statului față de cetățean presupune eo ipso prezumția de conformitate a actelor normative 
aplicate cu prevederile Constituției.

62. Întrucât nici Parlamentul și nici Guvernul, în calitate de legiuitor delegat, nu au intervenit 
pentru punerea de acord a legii cu dispozițiile Constituției, așa cum dispune art.140 din Legea 
fundamentală, controlul de constituționalitate realizat a rămas fără efecte.

63. În acest context, Curtea reține, cu titlu de principiu, că prevederile legale abrogate prin 
textul de lege declarat neconstituțional reintră în fondul activ al dreptului, continuând să 
producă efecte juridice, până la intrarea în vigoare a noilor reglementări, acesta fiind un efect 
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specific al pierderii legitimității constituționale, sancțiune diferită și mult mai gravă decât o simplă 
abrogare a unui text normativ.

64. Astfel, în cazul declarării neconstituționalității unor norme de modificare /abrogare, până 
la operarea modificărilor de rigoare de către Parlament, urmează să se aplice prevederile anteri-
oare modificării /abrogării, într-un mod conform considerentelor acesteia la cazul dedus exami-
nării sale.

65. Până la aceeași dată, o mențiune corespunzătoare urmează a fi operată în textul actului de 
bază, cu restabilirea textului prevederilor anterioare modificării /abrogării.

Din aceste motive, în temeiul articolelor 140 din Constituție, 26, 28 și 281 din Legea cu privire 
la Curtea Constituțională și 6, 61, 62 lit.b), 68 și 75 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea 
Constituțională

HOTĂRĂȘTE:
1. În sensul articolului 140 din Constituție coroborat cu articolele 7 și 134 alin.(3) din Consti-

tuție:
- hotărârea prin care se declară neconstituționalitatea unor norme/acte are nu numai putere 

de lege, ci și este obligatorie, prin considerentele pe care se sprijină, pentru toate organele consti-
tuționale ale Republicii Moldova, astfel încât noi norme/acte cu același conținut nu mai pot fi 
adoptate din nou;

- în cazul declarării neconstituționalității unor norme/acte, până la operarea modificărilor 
de rigoare de către autoritatea emitentă, urmează să se aplice normele/actele anterioare declară-
rii neconstituționalității, într-un mod conform considerentelor menționate în hotărârile Curții 
Constituționale.

2. În cazul declarării neconstituționalității unor norme/acte, până la operarea modificărilor de 
rigoare de către autoritatea emitentă, o mențiune corespunzătoare urmează a fi operată în textul 
actului de bază, în sensul revigorării textului normelor/actelor anterioare declarării neconstituți-
onalității.

3. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la 
data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Alexandru TĂNASE
Chișinău, 10 octombrie 2013. 
Nr.33. 
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HOTĂRÎREA 
CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

privind interpretarea articolului 13 alin.(1) din Constituție în corelație  
cu Preambulul Constituției și Declarația de Independență  

a Republicii Moldova nr. 36 din 05.12.2013

Monitorul Oficial nr.304-310/51 din 27.12.2013 

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, statuînd în componența: 
Dl Alexandru TĂNASE, președinte,
Dl Aurel BĂIEȘU,
Dl Igor DOLEA,
Dl Tudor PANȚÎRU,
Dl Victor POPA,
Dl Petru RAILEAN, judecători,
cu participarea dnei Elena Lupan, grefier, 
Avînd în vedere sesizările depuse la 26 martie și 17 septembrie 2013, înregistrate la aceleași 

date,
Examinînd sesizările menționate în ședință plenară publică,
Avînd în vedere actele și lucrările dosarului,
Pronunță următoarea hotărîre: 

PROCEDURA
1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituțională la 26 martie 2013, în 

temeiul articolelor 25 alin.(1) lit.g) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 38 alin.(1) 
lit.g) din Codul jurisdicției constituționale, de deputatul în Parlament, dna Ana Guțu, privind 
interpretarea articolului 13 din Constituție, potrivit căruia: 

„(1) Limba de stat a Republicii Moldova este limba moldovenească, funcționînd pe baza 
grafiei latine. [...]”

2. Autorul sesizării a solicitat Curții Constituționale ca prin interpretarea articolului 13 din 
Constituție să se explice:

- dacă sintagma „limba moldovenească, funcționînd pe baza grafiei latine” poate fi echivalată 
semantic cu sintagma „limba română”.

3. Prin decizia Curții Constituționale din 12 aprilie 2013 sesizarea a fost declarată admisibilă, 
fără a prejudeca fondul cauzei.

4. La 17 septembrie 2013 deputații Mihai Ghimpu, Valeriu Munteanu, Corina Fusu, Boris 
Vieru și Gheorghe Brega au depus o sesizare privind interpretarea dispozițiilor art.1 alin.(1) în 
corelație cu art.13 alin.(1) și preambulul Constituției Republicii Moldova, prin care au solicitat:

- recunoașterea Declarației de Independență a Republicii Moldova ca fiind valoric superioară 
Constituției Republicii Moldova;
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- înlăturarea contradicției dintre prevederile Declarației de Independență a Republicii Mol-
dova și art.13 alin.(1) din Constituția Republicii Moldova, corelînd denumirea limbii oficiale a 
Republicii Moldova conform actului juridic considerat de Curtea Constituțională a Republicii 
Moldova ca fiind ierarhic superior.

5. La 15 octombrie 2013, dna Ana Guțu a depus o completare la sesizare, solicitînd Curții Con-
stituționale să confere Declarației de Independență a Republicii Moldova, adoptată la 27 august 
1991, statut de normă constituțională, confirmînd astfel că limba oficială a Republicii Moldova 
este limba română, și nu „limba moldovenească în baza grafiei latine” precum este formulat în 
articolul 13 din Constituția Republicii Moldova.

6. Avînd în vedere identitatea de obiect formată ca rezultat al acestei completări, în temeiul 
articolului 43 din Codul jurisdicției constituționale, la 23 octombrie 2013 Curtea a decis cone-
xarea celor două sesizări într-un singur dosar.

7. În procesul examinării sesizării, Curtea Constituțională a solicitat opiniile Parlamentului, 
Președintelui, Guvernului și Academiei de Științe a Moldovei. Parlamentul și Guvernul nu și-au 
exercitat acest drept.

8. În ședința plenară publică a Curții sesizarea a fost susținută de dna Ana Guțu și dl Valeriu 
Munteanu, autori ai sesizărilor. Autoritățile nu și-au delegat reprezentanții.

CONTEXT
A. Contextul istoric
9. Întemeierea Moldovei medievale ca stat independent este consemnată la jumătatea secolului 

al XIV-lea (conform diferitor surse: 1359 sau 1365). Acesta era situat pe un teritoriu între Munții 
Carpații Orientali, rîul Nistru și Marea Neagră; astăzi, acest teritoriu este împărțit între Republica 
Moldova, România și Ucraina. Populația acestuia vorbea aceeași limbă și era de aceeași origine cu 
popoarele Valahiei și Transilvaniei.

10. Din secolul al cincisprezecelea, Moldova s-a aflat sub suzeranitatea Imperiului Otoman.
11. Ca urmare a războiului ruso-turc din 1806, în 1812 partea de est a Principatului Moldovei, 

cu hotarul în partea de est la rîul Nistru și în partea de vest la rîul Prut, a fost anexată la Imperiul 
Rus. Denumirea acestuia a fost schimbată în Basarabia.

12. În anul 1859, partea de vest a Principatului Moldovei s-a unit cu Valahia și a format un stat 
nou. Din anul 1861, noul stat era cunoscut sub numele de România. În anul 1877, România și-a 
cîștigat independența față de Imperiul Otoman.

13. La 2 decembrie 1917, Republica Democratică Moldovenească (Basarabia) și-a proclamat 
independența față de Imperiul Rusiei, iar la 24 ianuarie 1918 și-a reconfirmat independența față 
de succesoarea acestuia – Rusia Federală. La scurt timp, pe 27 martie 1918, Republica Democra-
tică Moldovenească (Basarabia) s-a unit cu România.

14. În regiunea din stînga Nistrului autoritățile sovietice au înființat în 1924 RASS Moldove-
nească, ca o republică autonomă subordonată RSS Ucraineană. Aici își are originea teoria unei 
limbi moldovenești diferită de română, prin această teorie URSS încercînd să-și justifice preten-
țiile asupra Basarabiei. În acest teritoriu URSS a aplicat o politică culturală de «confecționare» a 
unei limbi false, scrisă în alfabet chirilic și astfel purificată de elementele latine ale limbii române 
vorbite dincolo de Prut. Acestei limbi i s-a spus moldovenească.

15. În perioada 1932-1938, sovieticii au renunțat la teoria moldovenistă, revenind la folosirea 
alfabetului latin și a limbii române literare. În 1938, alfabetul chirilic a fost reintrodus, adepții alfa-
betului latin condamnați, iar teoria unei limbi moldovenești, ca limbă diferită de limba romînă, 
a revenit în forță. 

16. La 28 iunie 1940, ca urmare a Pactului Molotov-Ribbentrop încheiat cu Germania nazistă, 
Uniunea Sovietică a reanexat teritoriul Basarabiei.
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17. La 2 august 1940, aproximativ 70% din teritoriul și 80% din populația Basarabiei, prin 
hotărîrea organelor centrale ale URSS, a devenit Republica Sovietică Socialistă Moldovenească 
(RSSM). Celălalt teritoriu al Basarabiei a fost incorporat în Republica Sovietică Socialistă Ucrai-
neană.

18. După cel de-al Doilea Război Mondial, autoritățile sovietice au introdus alfabetul chirilic 
și noțiunea de limba moldovenească și în Basarabia. În 1957 a fost introdus alfabetul chirilic 
și pentru limba găgăuză, limbă turcică scrisă în alfabet latin și vorbită de populația minoritară 
turcofonă din sudul Basarabiei. 

19. În 1989, limba moldovenească a fost decretată limba de stat a RSSM, iar folosirea grafiei 
latine a fost reinstituită. Alfabetul aprobat este derivat din cele 26 de caractere ale alfabetului 
latin, la care se adaugă o serie de 5 caractere suplimentare formate prin aplicarea de semne diacri-
tice, folosirea literelor „K, Q, W, Y” fiind limitată la numele proprii și neologismele cu caracter 
internațional, fiind identic alfabetului limbii române. Legea din 1989 cu privire la funcționarea 
limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldovenești, care este în vigoare conform Constituției Repu-
blicii Moldova, menționează „identitatea lingvistică moldo-română realmente existentă”. 

20. În anii 1989-1991 s-a efectuat trecerea „limbii moldovenești” la literele latine, prin folo-
sirea transcrierii din scrierea chirilică. De asemenea, în 1996, limbii găgăuze i s-a redat scrierea în 
alfabet latin, după modelul turcesc.

21. În Declarația de Independență din 27 august 1991, Parlamentul Republicii Moldova a 
proclamat independența țării față de URSS în hotarele fostei Republici Sovietice Socialiste Moldo-
venești. Totodată, în Declarația de Independență a Republicii Moldova, limba poartă denumirea 
de „română”. La 2 martie 1992, Republica Moldova a aderat la Organizația Națiunilor Unite și a 
fost recunoscută de către comunitatea internațională.

 
B. Limba de stat după proclamarea independenței
22. Constituția adoptată în 1994 a decretat ca limbă de stat „limba moldovenească, funcționînd 

pe baza grafiei latine”.
23. Prin dispozițiile sale finale și tranzitorii, Articolul VII din Titlul VII, Constituția a păstrat 

în vigoare Legea din 1 septembrie 1989 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul 
Republicii Moldova, în măsura în care nu contravenea Constituției. În același timp, s-a dispus că 
această lege nu putea fi modificată în decursul a șapte ani de la data intrării în vigoare a Consti-
tuției decît cu votul a cel puțin două treimi din deputați, adică cu majoritatea necesară pentru 
modificarea Constituției.

24. Programul școlar aprobat de Ministerul Educației prevede disciplina „limba română”, iar 
în primii ani după independență a fost studiată chiar cu manuale din România. 

25. La solicitarea Parlamentului Republicii Moldova din 28 iulie 1994 de a se pronunța asupra 
istoriei și folosirii glotonimului „limba moldovenească”, Academia de Științe a Moldovei a 
prezentat opinia, aprobată în unanimitate de Prezidiul său la 9 septembrie 1994, în care se menți-
onează: 

„Convingerea noastră este aceea că Articolul 13 din Constituție trebuie să fie revăzut în confor-
mitate cu adevărul științific, urmînd a fi formulat în felul următor: «Limba de stat (oficială) a 
Republicii Moldova este limba română»”.

26. Potrivit Declarației Adunării Generale anuale a Academiei de Științe a Moldovei din 29 
februarie 1996, limba de stat a Republicii Moldova este limba română:

„Adunarea Generală anuală a Academiei de Științe a Republicii Moldova confirmă opinia știin-
țifică argumentată a specialiștilor filologi din republică și de peste hotarele ei, aprobată prin Hotă-
rîrea Prezidiului AȘM din 09.09.1994, potrivit căreia denumirea corectă a limbii de stat (oficiale) 
a Republicii Moldova este limba română”.
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27. La editarea „Dicționarului ortografic al limbii române (ortoepic, morfologic, cu norme de 
punctuație)”, elaborat de Academia de Științe a Moldovei și recomandat spre editare în urma 
ședinței din 15 noiembrie 2000, au fost aplicate normele ortografiei limbii române aprobate de 
Academia Română.

28. În anul 2010, Academia de Științe a Moldovei a elaborat un proiect de lege în vederea tran-
spunerii normelor ortografice ale limbii române. 

29. În cele cinci raioane și două municipii ale autoproclamatei republici separatiste nistrene 
„limba moldovenească” continuă să fie scrisă cu literele chirilice (ca în perioada sovietică). Astfel 
scrisă, este oficială alături de limbile ucraineană și rusă. Universitatea de Stat din Tiraspol, care a 
folosit pentru o perioadă de timp alfabetul latin, a fost mutată la Chișinău. În vara lui 2004, miliția 
regiunii separatiste a început să închidă școlile din Transnistria în care se preda limba română 
cu alfabet latin, iar părinții și elevii care s-au opus au fost arestați (a se vedea cauza Catan și alții 
v. Moldova și Rusia, Hotărîrea Marii Camere a Curții Europene a Drepturilor Omului din 19 
octombrie 2012). Cele șase școli românești închise au fost apoi redeschise, însă acestea au statut 
de „școli neguvernamentale”. În celelalte școli din stînga Nistrului, elevii învață în „limba moldo-
venească” (cu alfabet chirilic).

30. În standardul internațional ISO 639 (set de standarde internaționale ce are ca obiectiv 
atribuirea unui cod scurt limbilor), limbii moldovenești i-au fost atribuite inițial codurile mol 
și mo, dar acestea au fost suprimate în noiembrie 2008 și înlocuite cu codurile asociate limbii 
române. De asemenea, nu există nici un cod Ethnologue (lucrare de referință ce reunește toate 
limbile vii cunoscute din lume) al limbii moldovenești, acesteia fiindu-i atribuit codul asociat 
limbii române. 

LEGISLAȚIA PERTINENTĂ 
31. Prevederile Declarației de Independență, aprobată prin Legea nr.691 din 27 august 1991 

(M.O. nr.11-12/103;118, 1994), sunt următoarele:
DECLARAȚIA

DE INDEPENDENȚĂ A REPUBLICII MOLDOVA
„PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA, constituit în urma unor alegeri libere și demo-

cratice,
AVÂND ÎN VEDERE trecutul milenar al poporului nostru și statalitatea sa neîntreruptă în 

spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale;
CONSIDERÂND actele de dezmembrare a teritoriului național de la 1775 și 1812 ca fiind în 

contradicție cu dreptul istoric și de neam și cu statutul juridic al Țării Moldovei, acte infirmate de 
întreaga evoluție a istoriei și de voința liber exprimată a populației Basarabiei și Bucovinei;

SUBLINIIND dăinuirea în timp a moldovenilor în Transnistria – parte componentă a terito-
riului istoric și etnic al poporului nostru;

LUÂND ACT de faptul că Parlamentul multor state în declarațiile lor consideră înțelegerea 
încheiată la 23 august 1939, între Guvernul U.R.S.S. și Guvernul Germaniei, ca nulă ab initio și 
cer lichidarea consecințelor politico-juridice ale acesteia, fapt relevat și de Conferința internați-
onală „Pactul Molotov-Ribbentrop și consecințele sale pentru Basarabia” prin Declarația de la 
Chișinău, adoptată la 28 iunie 1991;

SUBLINIIND că fără consultarea populației din Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța, 
ocupate prin forță la 28 iunie 1940, precum și a celei din R.A.S.S. Moldovenească (Transnis-
tria), formată la 12 octombrie 1924, Sovietul Suprem al U.R.S.S., încălcînd chiar prerogativele sale 
constituționale, a adoptat la 2 august 1940 „Legea U.R.S.S. cu privire la formarea R.S.S. Moldo-
venești unionale”, iar Prezidiul său a emis la 4 noiembrie 1940 „Decretul cu privire la stabilirea 
graniței între R.S.S. Ucraineană și R.S.S. Moldovenească”, acte normative prin care s-a încercat, în 
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absența oricărui temei juridic real, justificarea dezmembrării acestor teritorii și apartenența noii 
republici la U.R.S.S.;

REAMINTIND că în ultimii ani mișcarea democratică de eliberare națională a populației din 
Republica Moldova și-a reafirmat aspirațiile de libertate, independență și unitate națională, expri-
mate prin documentele finale ale Marilor Adunări Naționale de la Chișinău din 27 august 1989, 
16 decembrie 1990 și 27 august 1991, prin legile și hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova 
privind decretarea limbii române ca limbă de stat și reintroducerea alfabetului latin, din 31 august 
1989, drapelul de stat, din 27 aprilie 1990, stema de stat, din 3 noiembrie 1990, și schimbarea 
denumirii oficiale a statului, din 23 mai 1991;

PORNIND de la Declarația suveranității Republicii Moldova, adoptată de Parlament la 23 
iunie 1990, și de la faptul că populația Republicii Moldova, exercitînd dreptul său suveran, nu 
a participat la 17 martie 1991, în ciuda presiunilor exercitate de organele de stat ale U.R.S.S., la 
referendumul asupra menținerii U.R.S.S.;

ȚINÂND SEAMA de procesele ireversibile ce au loc în Europa și în lume de democratizare, 
de afirmare a libertății, independenței și unității naționale, de edificare a statelor de drept și de 
trecere la economia de piață;

REAFIRMÂND egalitatea în drepturi a popoarelor și dreptul acestora la autodeterminare, 
conform Cartei O.N.U., Actului final de la Helsinki și normelor de drept internațional;

APRECIIND, din aceste considerente, că a sosit ceasul cel mare al săvîrșirii unui act de justiție, 
în concordanță cu istoria poporului nostru, cu normele de morală și de drept internațional,

PROCLAMĂ
solemn, în virtutea dreptului popoarelor la autodeterminare, în numele întregii populații a Repu-
blicii Moldova și în fața întregii lumi:

REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ȘI DEMOCRATIC, 
LIBER SĂ-ȘI HOTĂRASCĂ PREZENTUL ȘI VIITORUL, FĂRĂ NICI UN AMESTEC DIN 
AFARĂ, ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ȘI NĂZUINȚELE SFINTE ALE POPORULUI 
ÎN SPAȚIUL ISTORIC ȘI ETNIC AL DEVENIRII SALE NAȚIONALE.

În calitatea sa de STAT SUVERAN ȘI INDEPENDENT, REPUBLICA MOLDOVA:
SOLICITĂ tuturor statelor și guvernelor lumii recunoașterea independenței sale, astfel cum a 

fost proclamată de Parlamentul liber ales al Republicii, și își exprimă dorința de a stabili relații poli-
tice, economice, culturale și în alte domenii de interes comun cu țările europene, cu toate statele 
lumii, fiind gata să procedeze la stabilirea de relații diplomatice cu acestea, potrivit normelor de 
drept internațional și practicii existente în lume în această materie;

ADRESEAZĂ Organizației Națiunilor Unite cererea de a fi admisă ca membru cu drepturi 
depline în organizația mondială și în agențiile sale specializate;

DECLARĂ că este gata să adere la Actul final de la Helsinki și la Carta de la Paris pentru o 
nouă Europă, solicitînd, totodată, să fie admisă cu drepturi egale la Conferința pentru Securitate 
și Cooperare în Europa și la mecanismele sale;

CERE Guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste să înceapă negocieri cu Guvernul 
Republicii Moldova privind încetarea stării ilegale de ocupație a acesteia și să retragă trupele 
sovietice de pe teritoriul național al Republicii Moldova;

HOTĂRĂȘTE ca pe întregul său teritoriu să se aplice numai Constituția, legile și celelalte acte 
normative adoptate de organele legal constituite ale Republicii Moldova;

GARANTEAZĂ exercitarea drepturilor sociale, economice, culturale și a libertăților politice 
ale tuturor cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv ale persoanelor aparținînd grupurilor națio-
nale, etnice, lingvistice și religioase, în conformitate cu prevederile Actului final de la Helsinki și 
ale documentelor adoptate ulterior, ale Cartei de la Paris pentru o nouă Europă.
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Așa să ne ajute Dumnezeu!
Adoptată la Chișinău, de Parlamentul Republicii Moldova, la 27 august 1991” 
32. Prevederile relevante ale Constituției (M.O. nr.1/1, 1994) sunt următoarele:

Preambul
„[...] PORNIND de la aspirațiile seculare ale poporului de a trăi într-o țară suverană, expri-

mate prin proclamarea independenței Republicii Moldova, [...]”
Articolul 13 Limba de stat, funcționarea celorlalte limbi
„(1) Limba de stat a Republicii Moldova este limba moldovenească, funcționînd pe baza grafiei 

latine.
[...]
(4) Modul de funcționare a limbilor pe teritoriul Republicii Moldova se stabilește prin lege 

organică.” 
ÎN DREPT

33. Din conținutul sesizării, Curtea observă că aceasta vizează, în esență, relația Declarația de 
Independență – Preambul – Constituție. În acest context, se pune problema soluționării concu-
renței între două acte fundamentale care vizează denumirea limbii de stat a Republicii Moldova.

34. Astfel, sesizarea se referă la un ansamblu de elemente și principii cu valoare constituțio-
nală interconectate, precum respectarea principiilor proclamate în Declarația de Independență și 
consacrate prin Constituție, identitatea națională și lingvistică. 

A. ADMISIBILITATEA
35. În conformitate cu deciziile sale din 12 aprilie și 23 octombrie 2013 (a se vedea §§3 și 6 

supra), Curtea a reținut că, în temeiul articolului 135 alin.(1) lit.b) din Constituție, articolului 4 
alin.(1) lit.b) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și articolului 4 alin.(1) lit.b) din Codul 
jurisdicției constituționale, sesizarea privind interpretarea Constituției ține de competența Curții 
Constituționale.

36. Articolele 25 alin.(1) lit.g) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 38 alin.(1) lit.g) 
din Codul jurisdicției constituționale abilitează deputatul în Parlament cu dreptul de a sesiza 
Curtea Constituțională. 

37. Curtea observă că aspectele abordate de către autorii sesizării nu au constituit anterior 
obiect de interpretare în fața instanței de contencios constituțional.

38. Curtea apreciază că sesizarea nu poate fi respinsă ca inadmisibilă și nu există un alt temei de 
sistare a procesului în conformitate cu prevederile articolului 60 din Codul jurisdicției constituțio-
nale. Curtea reține că a fost sesizată legal și este competentă să hotărască asupra interpretării arti-
colului 13 alin.(1) din Constituție în coroborare cu Preambulul Constituției și Declarația de Inde-
pendență a Republicii Moldova. Prin urmare, Curtea va examina în continuare fondul sesizării.

39. În conformitate cu articolul 6 alin.(2) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Consti-
tuțională își stabilește singură limitele de competență.

40. Problema supusă Curții spre soluționare impune analiza a două chestiuni, care sunt inter-
dependente. Avînd în vedere faptul că verificarea corelației dintre Declarația de Independență a 
Republicii Moldova și Constituția Republicii Moldova influențează raționamentul privind denu-
mirea limbii de stat, Curtea va examina separat aceste chestiuni, unele aspecte urmînd a fi abordate 
în comun. Astfel, Curtea va examina: a) corelația dintre Declarația de Independență a Republicii 
Moldova și Constituție; b) concurența dintre două acte fundamentale care vizează limba de stat.

41. Pentru a elucida aspectele abordate în sesizare, Curtea va opera, în special, cu prevederile 
Preambulului și cele ale articolului 13 alin.(1) din Constituție, precum și cu jurisprudența sa ante-
rioară, utilizînd toate metodele de interpretare juridică. 
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B. FONDUL CAUZEI
42. Curtea reține că prerogativa cu care a fost învestită prin articolul 135 alin.(1) lit.b) din 

Constituție presupune stabilirea sensului autentic și deplin al normelor constituționale, care poate 
fi realizată prin metodele de interpretare a textului (interpretare gramaticală), în baza contextului 
(interpretare sistematică), după scop (interpretare teleologică) și în baza materialelor legislative 
și a istoricului apariției legii (interpretare istorică). Pentru a determina sensul autentic, aceste 
metode nu se exclud, ci se completează reciproc. 

I. CORELAȚIA DINTRE DECLARAȚIA DE INDEPENDENȚĂ 
    ȘI CONSTITUȚIA REPUBLICII MOLDOVA
1. Argumentele autorilor sesizării 
43. Autorii sesizării invocă prevederile Declarației de Independență a Republicii Moldova, în 

care este utilizată sintagma „limba română” pentru desemnarea limbii de stat a Republicii Moldova. 
2. Argumentele autorităților și Academiei de Științe a Moldovei
44. În opinia scrisă prezentată, Președintele Republicii Moldova nu a comentat corelația dintre 

Declarația de Independență și Constituție. În același timp, Președintele Republicii Moldova a 
lăsat la discreția Curții Constituționale necesitatea interpretării articolului 13 din Constituție.

45. Academia de Științe a Moldovei consideră că în Declarația de Independență a Republicii 
Moldova organul legislativ suprem a recunoscut că denumirea oficială a limbii vorbite pe terito-
riul Republicii Moldova este limba română.

46. Parlamentul și Guvernul nu și-au prezentat opiniile scrise. 
3. Aprecierea Curții
3.1. Principii fundamentale
3.1.1. Valoarea juridică a Declarației de Independență
47. Curtea reține că, în baza Declarației de Independență, Republica Moldova s-a constituit 

ca stat suveran și independent. Declarația de Independență constituie temelia politico-juridică a 
Republicii Moldova ca stat suveran, independent și democratic. Este actul de naștere al Republicii 
Moldova. Anume în baza Declarației de Independență, Republica Moldova a obținut recunoașterea 
din partea altor state ale lumii, a fost acceptată la 31 ianuarie 1992 în cadrul Conferinței pentru 
Securitate și Cooperare în Europa, iar la 2 martie 1992 – în cadrul Organizației Națiunilor Unite. 

48. În condițiile în care Republica Moldova, ca stat independent și suveran, nu avea încă o 
Constituție, Declarația de Independență era singurul document care definea ordinea constituți-
onală a Republicii Moldova, în baza căreia a fost constituit sistemul politic, economic și judiciar 
al Republicii Moldova. Astfel, pînă la adoptarea Constituției, Declarația de Independență a servit 
drept bază constituțională de dezvoltare a statului și societății Republicii Moldova.

49. Prin urmare, Declarația de Independență este un document politico-juridic ce a consa-
crat crearea noului stat independent Republica Moldova, reprezentînd „certificatul de naștere” 
al noului stat, și stabilește temeliile, principiile și valorile fundamentale ale organizării statale a 
Republicii Moldova.

50. În afară de a fi „certificatul de naștere” al noului stat independent, Declarația de Independență 
rămîne a fi cea mai succintă afirmație a idealurilor constituționale ale Republicii Moldova. În con-
textul istoric al țării, acest document juridic a proclamat valorile constituționale ale noului stat 
independent, din care derivă legitimitatea puterii celor care guvernează Republica Moldova.

3.1.2. Rolul funcțional al Preambulului Constituției: valoarea juridică interpretativă și substan-
țială

51. Curtea reamintește că în Hotărîrea nr.4 din 22 aprilie 2013 a statuat următoarele:
„59. Preambulul, aflat la originea textului constituțional, este acea parte a Constituției ce 

reflectă exact spiritul Legii Supreme. Astfel, Preambulul expune anumite clauze constituționale 
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cu caracter imperativ, ce pot servi drept surse independente pentru normele care nu sunt nea-
părat reflectate expres în textul Constituției.”

52. Curtea reiterează că Preambulul Constituției vizează Constituția în integralitatea sa, are un 
rol-cheie în înțelegerea și aplicarea textului Constituției și poate fi invocat ca izvor de drept  
(a se vedea Hotărîrea nr.4 din 22 aprilie 2013, §56, 58).

53. În aceeași Hotărîre, Curtea a statuat, cu valoare de principiu, următoarele:
„Orice interpretare a Constituției urmează să fie operată pornind de la obiectivele originare ale 

Constituției, care sunt prevăzute în Preambul și din care derivă textul Constituției în sine. ... [A]
tunci cînd există mai multe interpretări, opțiunea conformă Preambulului prevalează.” (§59)

3.2. Practica altor state
54. De regulă, constituțiile se deschid cu un preambul, iar în funcție de criteriul conținutului 

lor, acestea sunt foarte diferite.
55. Un număr tot mai mare de state au recunoscut expres valoarea juridică a preambulului, 

acesta nemaifiind tratat ca o simplă prefață, ci ca un dispozitiv special al Constituției (Germania, 
Franța, Irlanda, Estonia, Letonia, Macedonia, Bosnia și Herzegovina, Ucraina, Turcia, India etc.). 

56. Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la 
Veneția), în ceea ce privește importanța preambulului Constituției, a concluzionat explicit că:

„[P]reambulurile au în primul rînd un scop politic și reprezintă declarații politice menite 
să sublinieze importanța legii fundamentale, principiile sale, valorile și garanțiile, pentru statul 
respectiv și poporul său. Pe cale de consecință, ele ar trebui să aibă și o valoare unificatoare 
semnificativă” (Opinia cu privire la noua Constituție a Ungariei, CDL-AD(2011)016, §31).

57. În același sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului consideră că principiile mențio-
nate în preambulul Convenției se referă la Convenție în ansamblu (a se vedea, inter alia, Hotă-
rîrile CEDO Engel și alții v. Olanda din 8 iunie 1976, Klass și alții v. Germania din 6 septembrie 
1978, Malone v. Regatul Unit din 2 august 1984 etc.).

58. Valoarea interpretativă a preambulului este adînc înrădăcinată în statele cu sistem de drept 
comun (common law), preambulul Constituției întruchipînd un cadru orientativ pentru interpre-
tarea constituțională.

59. Atunci cînd există mai multe interpretări, instanțele preferă opțiunea în consonanță cu 
preambulul. De exemplu, secțiunea 39 a Constituției Africii de Sud dispune că, la interpretarea 
Bill of Rights, instanțele de judecată „trebuie să promoveze valorile pe care se fundamentează o 
societate deschisă și democratică, bazată pe demnitatea umană, egalitate și libertate”, cuvinte care 
apar în preambulul Constituției. Articolul 39 din Constituție nu face referință expresă la pream-
bulul Constituției. Totuși, Curtea Constituțională a Africii de Sud a confirmat statutul de ghid al 
preambulului Constituției pentru interpretarea Bill of Rights. În mod similar, în Irlanda, curțile 
au invocat preambulul la interpretarea Constituției irlandeze, acesta fiind un instrument folosit 
pentru înțelegerea spiritului acesteia.

60. Utilizarea preambulului ca instrument de interpretare a constituțiilor este comună și 
statelor sistemului de drept continental. În Estonia, Preambulul, prin care poporul estonian se 
angajează să „garanteze păstrarea națiunii estoniene și a culturii sale de-a lungul veacurilor”, a 
fost folosit de către Curtea Supremă de Justiție (autoritate de jurisdicție constituțională) pentru 
a confirma constituționalitatea unui act care impunea cunoașterea adecvată a limbii estoniene 
ca o condiție de eligibilitate în cadrul unui consiliu al administrației locale. Curtea a statuat, în 
privința cunoașterii limbii estoniene – limba oficială a statului, că aceasta este o cerință legitimă 
în lumina Preambulului Constituției (EST-1998-3-007, 1998, CODICES).

61. În Macedonia, Curtea Supremă de Justiție a admis restricțiile privind libertatea de asociere 
politică, pentru că unele activități au fost percepute ca fiind contrare Preambulului Constituției. 
Aceasta a considerat că o organizație politică care neagă deschis dreptul macedonenilor la auto-
determinare este interzisă legal (MKD-2001-1-004, 2001, CODICES, Hotărîre anterioară modifi-
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cării Preambulului în 2001). În Ucraina, Curtea Supremă de Justiție a invocat Preambulul pentru 
a declara constituționalitatea impunerii utilizării limbii ucrainene de către agențiile guvernamen-
tale centrale și locale (UKR-2000-1-002, 2000, CODICES).

62. Un exemplu privind rolul preambulului pentru interpretare vine din Germania. La 30 iunie 
2009, Curtea Constituțională germană a decis că, în principiu, nu există incompatibilitate între 
Grundgesetz-ul (Legea Fundamentală) german și Tratatul de la Lisabona și a pus, astfel, bazele 
pentru finalizarea procesului de ratificare (BVerfG, 2 BvE 2/08, 30 iunie 2009). Tratatul acordă 
Uniunii Europene (UE) competențe în materie de politică externă și de securitate. Problema ridi-
cată era dacă tratatul încalcă ordinea constituțională germană într-un mod care ar necesita un 
amendament constituțional. Curtea a considerat că tratatul nu încalcă suveranitatea germană, 
deși ratificarea sa necesită anumite procese legislative. 

63. Curtea Constituțională germană a invocat articolul 23 alin.(1) din Legea Fundamentală, 
precum și Preambulul, care prevede intenția de „a servi păcii în lume ca parte egală într-o 
Europă unită”. În lumina acestor prevederi, Curtea a dedus voința poporului german de a fi 
parte din UE. Curtea a menționat că Preambulul accentuează „nu doar baza morală a auto-
determinării responsabile, ci și dorința de a servi păcii în lume ca partener egal al unei Europe 
unite”. Curtea a observat că Germania rupe cu „machiavelismul politic și cu conceptul rigid 
de suveranitate” și încearcă să realizeze „o Europă unită, ceea ce decurge din articolul 23.1 
din Legea fundamentală și din Preambul”. Prin urmare, Curtea Constituțională a statuat că 
realizarea „integrării europene și a ordinii pașnice internaționale” este voința poporului german 
exprimată în Preambulul Constituției.

64. Preambulurile pot fi, de asemenea, clauze constituționale de trimitere (conective), obli-
gatorii din punct de vedere juridic, și care pot servi ca surse independente de drepturi și obligații.

65. Un exemplu în acest sens îl reprezintă Franța. Consiliul de Stat francez s-a pronunțat în 
1947 pentru prima dată în mod expres în privința valorii juridice a preambulului. Astfel, cu ocazia 
unei cauze referitoare la dreptul la grevă, Consiliul de Stat a recunoscut pe deplin valoarea juridică 
a Preambulului Constituției din 1946 (CE., 18.04.1947, Jarrigion). Printr-o hotărîre novatoare, 
Consiliul de Stat și-a întemeiat concluziile pe „drepturile și libertățile garantate de Preambulul 
Constituției”.

66. În 1960, confruntînd un act administrativ cu o normă din Preambulul noii Constituții din 
1958, Consiliul de Stat francez și-a confirmat linia jurisprudențială, stabilită în 1947, sub imperiul 
Constituției din 1946. Astfel, confruntînd diverse articole din Codul penal cu articolul 8 al Decla-
rației din 1789, la care face trimitere Preambulul Constituției din 1958, Consiliul de Stat francez 
a emis una din hotărîrile sale majore prin care a statuat valoarea juridică normativă a preambu-
lului Constituției din 1958, chiar dacă textul constituțional nu face referință expresă la preambul, 
punînd astfel capăt controverselor existente la acest subiect (CE, sect., 12/02/1960, Soc. Eky).

67. Această soluție a fost susținută ulterior și de către Consiliul Constituțional, care a adoptat 
aceeași poziție în 1971 cu ocazia unei decizii fundamentale privind libertatea de asociere (44-71 DC). 

68. Preambulul Constituției Republicii a V-a (1958) afirmă că poporul francez „își proclamă 
atașamentul față de drepturile omului și principiile suveranității naționale definite de Declarația 
din 1789, confirmate și completate de Preambulul Constituției din 1946”. Părinții fondatori ai 
Republicii a V-a nu au inclus textul Declarației din 1789 în Constituție. Preambulul Constituției 
din 1958 nu s-a bucurat inițial de forță juridică obligatorie, nefiind nici măcar considerat drept 
parte integrantă a Constituției.

69. Abia la 16 iulie 1971, Consiliul Constituțional a recunoscut caracterul obligatoriu al pream-
bulului ca o sursă juridică independentă a drepturilor omului. Pentru prima dată, Consiliul a 
declarat neconstituțional un act adoptat de către Parlamentul francez, considerînd că acesta 
încălca libertatea de asociere, unul dintre „principiile fundamentale recunoscute de legile 
Republicii” (decizia din 16 iulie 1971, zisă „Libertatea de asociere”, 44-71 DC). Aceste principii 
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fundamentale nu au fost menționate în Constituția din 1958, ci în Preambulul Constituției 
din 1946. 

70. În deciziile ulterioare, Consiliul Constituțional francez a considerat că Preambulul Consti-
tuției din 1946 se bucură de forță juridică și constituie o sursă independentă de drepturi, deși, în 
momentul în care a fost elaborat, preambulul Constituției din 1946 era perceput ca neavînd forță 
juridică. Astfel, Consiliul Constituțional francez a acordat efectiv Preambulului Constituției din 
1946 un statut mai mare decît a beneficiat acesta anterior.

71. Astfel, prin Decizia din 1971, Consiliul Constituțional francez a aplicat o metodă de inter-
pretare juridică în conformitate cu care Preambulului din 1946, Declarației din 1789 și principi-
ilor fundamentale ale Republicii le-au fost acordate statutul juridic constituțional ex post facto.

72. Constatînd că Preambulul Constituției celei de-a V-a Republici (1958) face trimitere atît la 
Declarația franceză a drepturilor omului și cetățeanului din 26 august 1789, cît și la Preambulul 
celei de-a IV-a Republici (1946), Consiliul Constituțional francez a statuat, pe cale jurispruden-
țială, că, deși în cuprinsul Constituției nu au fost încorporate, în mod expres, norme referitoare 
la drepturile omului, simpla referire la acestea în cuprinsul preambulului face ca problematica 
drepturilor omului să fie considerată ca parte a normei constituționale, formînd astfel un „bloc de 
constituționalitate”.

73. O jurisprudență constantă a Consiliului Constituțional francez a consacrat valoarea de 
normă constituțională a Declarației drepturilor omului și cetățeanului din 1789, aceasta din 
urmă servind drept normă de referință pentru controlul de constituționalitate în materia 
drepturilor omului (Consiliul Constituțional, 73-51 DC, 27 decembrie 1973; 74-54 DC, 15 ianu-
arie 1975; 99-416 DC, 23 iulie 1999; 89-254 DC, 4 iulie 1989; 89-265 DC, 9 ianuarie 1990).

74. Prin reforma constituțională din 2005, în urma unui referendum, în Preambulul Constitu-
ției Franței din 1958 a fost inclusă și Carta mediului înconjurător. Aceasta este singura referință 
din Preambulul Constituției din 1958 inserată prin referendum constituțional. În rest, toate 
celelalte texte au fost incluse în blocul de constituționalitate exclusiv pe cale jurisprudențială, 
prin deciziile Consiliului Constituțional.

75. Astfel, de principiu, din „blocul de constituționalitate” fac parte Constituția Franței, pre-
cum și documentele citate mai sus, și principiile constituționale, indiferent dacă acestea fac 
parte sau nu din Constituție, însă la care se face referire în Preambulul Constituției („prin-
cipiile politice, economice și sociale necesare pentru timpurile noastre, principiile fundamentale 
recunoscute de legile Republicii, principiile și obiectivele cu valoare constituțională”).

76. În aceeași ordine de idei, în Germania, jurisdicția constituțională are în vedere nu doar tex-
tul Legii fundamentale, ci și principiile constituționale, indiferent dacă acestea fac parte sau nu 
din Legea fundamentală. În acest sens, inter alia, Curtea Constituțională Federală a menționat: 

„Legea fundamentală a poporului german, în contextul dezvoltării internaționale care s-a 
produs, în special din momentul instituirii Organizației Națiunilor Unite, se bazează pe funda-
mente universale care nu pot fi modificate printr-o lege pozitivă” (Hotărîrea 2 BvE 2/08 din  
30 iunie 2009, §218).

77. Urmînd aceeași logică, Curtea Constituțională din Ungaria a dezvoltat teoria „Constitu-
ției invizibile”, prin care a decis că poate interpreta și aplica nu doar prevederile Constituției, ci 
și orice alte principii de drept care au o valoare constituțională, inclusiv valorile deduse prin 
referire la „constituțiile moderne” (cauzele 8/1990, 15/1991, 57/1991, 19/1992, 22/1992, 58/2001 
etc.). „Constituția invizibilă” cuprinde toate principiile fundamentale care sunt necesare pentru a 
înțelege constituția scrisă și formează un corp coerent de drept constituțional.

3.3. Aplicarea principiilor enunțate în prezenta cauză
78. Constituția, ca lege fundamentală care stabilește principiile pe baza cărora se organizează 

statul și societatea, este un document cu semnificație specifică nu doar în plan juridic, ci și în 
context politico-istoric.
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79. Preambulul Constituției nu reprezintă simple enunțuri legale. Motivele pentru scrierea 
preambulului, procesul de construcție și funcțiile lui sociologice sunt diferite. Scopul preambu-
lului nu este doar de a garanta drepturi sau furniza argumente juridice, ci și de a stabili valo-
rile fundamentale ale societății (credința constituțională).

80. Constituția din 1994 enumeră valorile constituționale în Preambulul său: aspirațiile secu-
lare ale poporului de a trăi într-o țară suverană, exprimate prin proclamarea independenței 
Republicii Moldova; continuitatea statalității poporului moldovenesc în contextul istoric și etnic 
al devenirii lui ca națiune; satisfacerea intereselor cetățenilor de altă origine etnică, care împreună 
cu moldovenii constituie poporul Republicii Moldova; statul de drept, pacea civică, democrația, 
demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, drept-
atea și pluralismul politic; responsabilitatea și obligațiile față de generațiile precedente, actuale și 
viitoare; devotamentul față de valorile general-umane, dorința de a trăi în pace și bună înțelegere 
cu toate popoarele lumii, conform principiilor și normelor unanim recunoscute ale dreptului 
internațional. 

81. Aceasta înseamnă că instanța constituțională este obligată să țină cont de aceste valori 
constituționale și să le interpreteze avînd în vedere: a) aspirațiile [...] exprimate prin proclamarea 
independenței Republicii Moldova; b) contextul istoric și etnic al devenirii [poporu] lui ca națiune.

82. Prevederea „aspirațiile [...] exprimate prin proclamarea independenței” din Preambulul 
Constituției face trimitere directă la actul prin care independența a fost proclamată – Declarația 
de Independență a Republicii Moldova. Acesta este actul juridic prin care independența Repu-
blicii Moldova a fost exprimată și în care sunt reflectate aspirațiile care au însoțit acest proces. 
Astfel, acest text al Preambulului Constituției reprezintă o clauză constituțională de trimitere. 

83. Analizînd valoarea juridică a Declarației de Independență, Curtea va ține cont de natura și 
conținutul său, și nu de denumirea de „lege” (Legea nr.691 din 27.08.1991). Declarația de Inde-
pendență nu poate fi calificată ca fiind o lege organică. De altfel, o asemenea clasificare nici nu 
exista în ordinea juridică existentă la momentul adoptării. Faptul că acest act juridic are o cono-
tație diferită de legea organică este dat și de folosirea verbului „decretează”, pentru a imprima 
solemnitate, impropriu legilor organice, precum și de faptul că Declarația de Independență a fost 
rostită și încuviințată întîi de Marea Adunare Națională și apoi confirmată de Parlament (ambele 
reprezentînd „puterea constitutivă”) într-o „haină juridică”.

84. „Aprobarea” prin „lege” a Declarației de Independență s-a făcut anume pentru a-i 
atribui forța juridică a unui act oficial adoptat de o autoritate recunoscută a statului, fapt 
necesar pentru a obține recunoașterea internațională.

85. Declarația de Independență, care consacră constituirea noului stat independent Repu-
blica Moldova, stabilește temeliile, principiile și valorile fundamentale ale organizării statale 
a Republicii Moldova. 

86. În nici un alt loc nu este atît de clar reflectată înțelegerea constituțională a părinților 
fondatori și crezul național, decît în Declarația de Independență. Anume Declarația de Inde-
pendență, reflectînd deciziile politice fundamentale, este conștiința națională și definește 
„identitatea constituțională” a Republicii Moldova. Astfel, în enumerarea din Declarația de 
Independență sunt incluse elementele care au fost considerate esențiale în definirea identității 
constituționale a noului stat și a populației acestuia: aspirațiile de libertate, independență și unitate 
națională, identitatea lingvistică, democratizarea, statul de drept, economia de piață, istoria, 
normele de morală și de drept internațional, orientarea geopolitică europeană, asigurarea dreptu-
rilor sociale, economice, culturale și a libertăților politice tuturor cetățenilor Republicii Moldova, 
inclusiv persoanelor aparținînd grupurilor naționale, etnice, lingvistice și religioase.

87. În această ordine de idei, prin referința din Preambulul Constituției, Declarația de Inde-
pendență are, în mod incontestabil, valoare de text constituțional. Chiar dacă o asemenea refe-
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rință lipsea în Preambulul Constituției, Declarația de Independență a Republicii Moldova oricum, 
prin natura sa, ar avea valoare de text constituțional, deoarece reprezintă expresia majoră a 
voinței poporului de a construi și trăi într-un stat liber și independent, voință care predeter-
mină necesitatea adoptării Constituției și îl leagă pe constituant de idealurile, principiile și 
valorile Declarației (a se vedea, mutatis mutandis, statuările Curții Constituționale a Germaniei, 
menționate la §102 infra).

88. Curtea reține că Declarația de Independență constituie fundamentul juridic și politic 
primar al Constituției. Astfel, nici o prevedere a Constituției, reflectată în textul Declarației de 
Independență, nu poate încălca limitele (prevederile) Declarației.

89. Mai mult, fiind actul fondator al statului Republica Moldova, Declarația de Independență 
este un document juridic care nu poate fi supus nici unui fel de modificări și/sau completări. 
Astfel, Declarația de Independență beneficiază de statutul de „clauză de eternitate”, deoarece defi-
nește identitatea constituțională a sistemului politic, principiile căreia nu pot fi schimbate fără a 
distruge această identitate.

90. Din acest considerent, Curtea reține că Declarația de Independență este elementul originar, 
intangibil și imuabil al blocului de constituționalitate.

91. Prin Preambulul Constituției, Declarația de Independență vizează Constituția în inte-
gralitatea sa, avînd un rol-cheie în elaborarea, înțelegerea și aplicarea textului Constituției 
și vocația de a fi invocat ca izvor de drept (a se vedea, mutatis mutandis, Hotărîrea nr.4 din 22 
aprilie 2013, §56, 58, 59). Prin urmare, orice control de constituționalitate sau orice interpre-
tare urmează a avea în vedere nu doar textul Constituției, ci și principiile constituționale din 
blocul de constituționalitate. 

II. CONCURENȚA ÎNTRE DOUĂ ACTE FUNDAMENTALE 
      CARE VIZEAZĂ LIMBA DE STAT
1. Argumentele autorilor sesizării
92. Autorii sesizării consideră că sintagma „limba moldovenească, funcționînd pe baza grafiei 

latine” poate fi echivalată semantic cu sintagma „limba română”, deoarece numai aceasta din 
urmă este în exclusivitate valabilă din punct de vedere științific.

93. Potrivit autorilor sesizării, acest fapt este demonstrat prin cercetările lingvistice contempo-
rane și aplicat fără excepții în realitățile educaționale și științifice din Republica Moldova. 

2. Argumentele autorităților și ale Academiei de Științe a Moldovei
94. În opinia scrisă a Președintelui Republicii Moldova se menționează că denumirea științifică 

a limbii de stat în Republica Moldova este un lucru cert, aceasta continuînd să fie o problemă de 
ordin politic.

95. În viziunea Președintelui Republicii Moldova, națiunea română este organizată în două 
state românești: România și Republica Moldova. În cazul Republicii Moldova, sunt culese roadele 
unei ideologii perfide, diseminate pe parcursul a zeci de ani, care se bazează pe conceptul „exis-
tenței a două națiuni, a două limbi, a două istorii diferite”. 

96. Președintele Republicii Moldova consideră că problema denumirii limbii oficiale a statului, 
determinată de problema identității lingvistice a națiunii titulare, a generat o profundă scindare 
a populației Republicii Moldova. Republica Moldova trebuie să-și rezolve neîntîrziat problemele 
lingvistice, denumirea oficială a limbii de stat urmînd să fie determinată doar prin prisma adevă-
rului științific, fără imixtiunea politicului.

97. Potrivit Academiei de Științe a Moldovei, limba de stat (oficială) a Republicii Moldova 
este limba română, iar sintagma „limba moldovenească, funcționînd pe baza grafiei latine” din 
articolul 13 alin.(1) din Constituție poate fi echivalată semantic cu limba română. În același timp, 
Academia menționează necesitatea funcționării limbii de stat a Republicii Moldova pe baza 
normelor ortografice ale limbii române. 
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3. Aprecierea Curții
3.1. Principii fundamentale
98. În interiorul ordinii constituționale a fiecărui stat, anumite norme au (implicit și explicit) 

valoare de principiu care ghidează, de o manieră transversală, interpretarea tuturor prevederilor 
constituționale, constituind „nucleul constituțional”. Această ierarhizare este, de regulă, evidentă 
în contextul discuțiilor asupra amendamentelor constituționale, dar are consecințe directe și 
asupra problemelor de aplicare și interpretare a Constituției.

3.2. Practica altor state
99. Conceptul de „structura de bază” imuabilă a Constituției apare în multe constituții. Arti-

colul 89 alineatul (5) din Constituția franceză interzice un amendament constituțional care ar 
încălca forma republicană de guvernămînt a Franței; articolul 79 alineatul (3) din Legea funda-
mentală germană interzice un amendament constituțional care încalcă demnitatea umană sau 
natura Germaniei ca republică, democrație și stat federal social; articolul 4 din Constituția turcă 
interzice un amendament constituțional cu privire la Republică, caracterul democratic, secular 
și social al Turciei. În timp ce structura de bază a Constituției, în aceste cazuri, nu apare într-un 
preambul formal, această „structură de bază” este tratată ca o formă de preambul substanțial. 

100. Această ierarhizare este constatată și de Comisia de la Veneția:
„[E]xistă constituții care declară că anumite părți – adică anumite dispoziții sau principii – 

sunt imuabile sau intangibile” (a se vedea în acest sens Raportul Comisiei de la Veneția privind 
revizuirea Constituției, CDL-AD(2010)001, adoptat în cadrul celei de-a 81-a Ședințe plenare, 
11-12 decembrie 2009, § 206-237).

101. Aceste principii protejate se referă, în general, în practica statelor, la forma de guver-
nămînt, organizarea statului, suveranitate, integritate teritorială, anumite drepturi și libertăți 
fundamentale (a se vedea în acest sens Raportul Comisiei de la Veneția privind revizuirea Consti-
tuției, CDL-AD(2010)001, adoptat în cadrul celei de-a 81-a Ședințe plenare, 11-12 decembrie 
2009, §206-237).

102. Spre exemplu, Curtea Constituțională din Germania a afirmat încă în 1951 [I. BvervGE 
14 (1951), cauza Südweststaat; reiterată în 3 BVerfGE 225, 230-236 (1953), 30 BVerfGE I, 33-47 
(1970)] că „există principii constituționale care sunt în așa măsură expresia unui drept preexis-
tent Constituției încît îl leagă chiar pe constituant, și celelalte dispoziții constituționale care nu 
au dreptul la acest rang pot să fie nule datorită faptului că violează aceste principii” [I. BvervGE, 
14, 32 (1951)], numite „clauze de eternitate”. Astfel, Curtea Constituțională a Germaniei a statuat 
că o anumită prevedere constituțională, chiar dacă figurează în Constituție de la origine sau a 
fost introdusă cu ocazia unei revizuiri constituționale, poate fi considerată neconstituțională 
dacă este contrară „principiilor superioare și deciziilor fundamentale”.

103. Cu ocazia unei cauze zise Partidul comunist [5 BVerfGE 85, (1956)], raționamentul Curții 
s-a fundamentat pe faptul că Legea Fundamentală conține, explicit sau implicit, o ierarhie a 
prevederilor, în care prevederile care ocupă un rang inferior trebuie să dea naștere la o verificare 
a conformității lor cu principiile care ocupă un rang superior.

104. De asemenea, Curtea Constituțională a Austriei a enunțat următorul principiu de inter-
pretare: norma constituțională trebuie interpretată în conformitate cu principiile fundamentale 
ale Constituției; în caz de conflict, are precădere norma conformă cu principiile fundamentale 
(VfSlg. 11500/1987).

105. Există peste o sută de cazuri în care Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii men-
ționează Declarația de Independență. În cauza Cotting v. Godard, 183 U.S. 79 (1901), Curtea 
Supremă a SUA a statuat:

„În timp ce astfel de declarație de principii nu poate avea putere de lege organică sau să fie 
pusă la baza unei decizii judiciare cu privire la limitele dreptului și a îndatoririi, și în timp ce în 
toate cazurile trebuie să se facă referință la legea organică a națiunii pentru astfel de limite, aceasta 
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din urmă [legea organică] însă este doar corpul și litera gîndului și spiritului celei dintîi [Decla-
rației de Independență], și este întotdeauna prudent să se citească litera Constituției în spiritul 
Declarației de Independență. Instanțele judecătorești nu au altă îndatorire mai imperativă decît 
punerea în aplicare a dispozițiilor constituționale menite să asigure egalitatea de drepturi, care 
este fundamentul guvernării libere.”

3.3. Aplicarea principiilor enunțate în prezenta cauză
106. Curtea reține că, potrivit articolului 13 alin.(1) din Constituție, limba de stat a Republicii 

Moldova este „limba moldovenească, funcționînd pe baza grafiei latine”.
107. Pe de altă parte, Declarația de Independență operează cu termenul de „limba română” ca 

limbă de stat a statului nou-creat Republica Moldova.
108. Prin urmare, referința la „limba română” ca limbă de stat este o situație de fapt constatată 

în însuși textul Declarației de Independență, care este actul fondator al statului Republica Moldova. 
Indiferent de glotonimele utilizate în legislația de pînă la proclamarea independenței, Declarația de 
Independență a operat o distincție clară optînd expres pentru termenul de „limba română”.

109. În acest context, Curtea reamintește că în Hotărîrea nr.17 din 12 iulie 2010 a menționat:
„3. Curtea nu va da apreciere politică și istorică evenimentelor din istoria statului Republica 

Moldova [..]. Curtea se va pronunța doar asupra problemelor de drept invocate în sesizare [...].
110. Urmînd același raționament, Curtea reține că nu e în poziția de a da o apreciere științifică 

denumirii limbii de stat, precum și unicității limbii, aceasta fiind resortul mediului academic, și 
nu al mediului politic sau juridic. 

111. Constatînd contradicția existentă între textul Declarației de Independență și textul arti-
colului 13 alin.(1) din Constituție, Curtea reține că nu se află în poziția de a anula o normă a 
Constituției, revizuirea Constituției fiind apanajul Parlamentului. 

112. Pentru a soluționa conflictul juridic dintre formularea articolului 13 din Constituție – 
„limba moldovenească, funcționînd pe baza grafiei latine” – și formularea din Declarația de Inde-
pendență – „limba română”, Curtea se va raporta la ierarhia normelor juridice și, prin urmare, la 
relația de validitate între ele. 

113. Curtea reține că, în cazul existenței unei ierarhii între două norme, validitatea normei infe-
rioare decurge din norma de rang superior, norma inferioară nefiind valabilă dacă nu e conformă 
normei superioare. Astfel, în cazul existenței unui conflict între două norme, dacă acestea sunt de 
rang diferit în ierarhie, norma inferioară contrară normei superioare va fi invalidată. Dimpotrivă, 
dacă normele au același rang, Curtea urmează să le concilieze prin interpretare (a se vedea, în 
același sens, practica Curții Constituționale Federale a Germaniei, BVeerfGE 39, 1).

114. Avînd în vedere constatările de la paragraful 87 supra privind valoarea constituțională a 
textului Declarației de Independență ca parte a blocului de constituționalitate, cele două norme 
au același rang, Constituția transpunînd și garantînd valorile consacrate prin Declarația de Inde-
pendență. Astfel, fiind pusă în ipostaza de a soluționa conflictul dintre două norme cu același 
rang, Curtea urmează să le concilieze prin interpretare.

115. Curtea reține că, pornind de la natura juridică a Declarației de Independență (a se vedea 
§§ 88-90), regula lex posteriori derogat priori este inaplicabilă în prezenta cauză. Dacă ar fi să se 
raționeze per a contrario și să se accepte că anumite prevederi conținute în Declarația de Inde-
pendență ar fi contrare Constituției, ar urma să fie declarată neconstituțională însăși Declarația 
de Independență, ceea ce este un nonsens.

116. Ținînd cont de constatările de la paragrafele 88 și 91 supra privind valoarea interpretativă 
constituțională a Declarației de Independență, pentru interpretarea celor două texte Curtea se va 
fundamenta pe rațiunea părinților fondatori ai statului, exprimată în Declarația de Independență 
(ratio legis).

117. În acest context, Curtea reține că fiecare ordine politică își are un „an zero” al ei, de 
unde ia naștere sistemul său valoric și legal. Pentru sistemul valoric, legal și politic existent la 
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ora actuală în Republica Moldova, „anul zero” a fost anul 1991, cînd în frontierele fostei RSSM a 
fost creat statul Republica Moldova. Actul care atestă crearea Republicii Moldova – Declarația de 
Independență – conține tezele esențiale ale sistemului valoric și legal pe care își are fundamentul 
statul moldovenesc, enumerînd și „elementele de identificare” ale acestuia: limba de stat, drapelul 
de stat, stema de stat, denumirea oficială a statului.

118. Valoarea de principiu a Declarației de Independență derivă din consensul popular general 
care a legitimat-o și din conținutul său definitoriu pentru noul stat. Aceasta îi conferă Declara-
ției de Independență, în ordinea constituțională din Republica Moldova, o funcție transversală 
(„valoare unificatoare” în limbajul Comisiei de la Veneția, menționată la §56 supra) prin rapor-
tare la celelalte prevederi constituționale (într-un mod similar cu principiile generale referitoare 
la statul de drept, drepturile și libertățile fundamentale, dreptatea și pluralismul politic etc.), ea 
fiind nucleul blocului de constituționalitate.

119. „Limba română ca limbă de stat” și „reintroducerea alfabetului latin” sunt primele incluse 
în enumerarea din Declarația de Independență a „elementelor de identificare” ale statului (a se 
vedea §117 supra), rezultînd, în mod evident, că aceste elemente au fost considerate esențiale 
în definirea identității constituționale a noului stat și a populației acestuia, fiind puse alături, 
de exemplu, de drapelul, stema și denumirea oficială a statului, avînd un rol cheie în sistemul 
valoric creat prin proclamarea independenței Republicii Moldova. 

120. Din interpretarea istorico-teleologică a Preambulului Constituției, Curtea reține că 
Declarația de Independență a stat la baza adoptării Constituției în 1994. De altfel, toate schim-
bările politice au fost rezultatul luptei pentru eliberare națională, pentru libertate, independență 
și unitate națională. Elementul-cheie al procesului de emancipare națională l-a constituit lupta 
pentru limba română și pentru alfabetul latin. Redobîndirea dreptului la denumirea limbii și 
la alfabetul latin și-a găsit consacrarea în Declarația de Independență, care este un act imuabil, 
anume pentru a pune la adăpost aceste valori naționale identitare, de care depinde salvarea nați-
unii de la asimilare și dispariție.

121. Din perspectiva principiului democrației, violarea identității constituționale, codificate 
în Declarația de Independență, reprezintă, în același timp, o atentare la puterea de constituire a 
poporului. În acest sens, puterea constitutivă nu a acordat reprezentanților și organelor poporului 
dreptul de a decide soarta identității constituției (a se vedea, mutatis mutandis, Hotărîrea Curții 
Constituționale Federale a Germaniei, BvE 2/08 din 30 iunie 2009). Nici unui organ constituți-
onal nu i s-a atribuit competența de a modifica principiile constituționale esențiale conținute în 
Preambulul Constituției și în Declarația de Independență. Acestea nu pot fi supuse votului politic 
sau popular. 

122. Prin urmare, în aplicarea principiilor enunțate în Hotărîrea nr.4 din 22 aprilie 2013 (§§56, 
58, 59), orice interpretare a Constituției urmează să fie operată pornind de la obiectivele originare 
ale Constituției, care sunt prevăzute în Preambul și, implicit, în Declarația de Independență, și 
din care derivă textul Constituției în sine. Astfel, atunci cînd există mai multe interpretări, opți-
unea conformă Preambulului și, implicit, Declarației de Independență, prevalează.

123. Prin urmare, nici un act juridic, indiferent de forța acestuia, inclusiv Legea Fundamen-
tală, nu poate veni în contradicție cu textul Declarației de Independență. Atît timp, cît Repu-
blica Moldova se află în aceeași ordine politică creată prin Declarația de Independență de la 27 
august 1991, legiuitorul constituant nu poate adopta reglementări ce contravin acesteia. Totuși, 
în cazul în care legiuitorul constituant a admis în Legea Fundamentală anumite contradicții 
față de textul Declarației de Independență, textul autentic rămîne a fi cel din Declarația de 
Independență. 

124. În lumina celor expuse, examinînd efectul cumulat al celor două dispoziții privind denu-
mirea limbii de stat, Curtea constată că interpretarea coroborată a Preambulului și a articolului 
13 din Constituție este în sensul unicității limbii de stat, a cărei denumire este dată de norma 
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primară imperativă din Declarația de Independență. Prin urmare, Curtea consideră că preve-
derea conținută în Declarația de Independență referitoare la limba română ca limbă de stat a 
Republicii Moldova prevalează asupra prevederii referitoare la limba moldovenească conținute 
în articolul 13 al Constituției.

125. În același context, Curtea reiterează principiile enunțate în Hotărîrea nr.33 din 10 octom-
brie 2013 privind interpretarea articolului 140 din Constituție: 

„47. Interpretarea dată dispozițiilor constituționale comportă caracter oficial și obligatoriu 
pentru toți subiecții raporturilor juridice. Hotărîrea prin care se interpretează un text consti-
tuțional are putere de lege și este obligatorie prin considerentele pe care se sprijină pentru 
toate organele constituționale ale Republicii Moldova. Aceasta se aplică direct, fără nici o altă 
condiție de formă.”
Din aceste motive, în temeiul articolelor 140 din Constituție, 26 din Legea cu privire la Curtea 
Constituțională, 6, 61, 62 lit.b) și 68 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

HOTĂRĂȘTE:
1. În sensul Preambulului Constituției, Declarația de Independență a Republicii Moldova face 

corp comun cu Constituția, fiind textul constituțional primar și imuabil al blocului de constitu-
ționalitate. 

2. În cazul existenței unor divergențe între textul Declarației de Independență și textul Consti-
tuției, textul constituțional primar al Declarației de Independență prevalează.

3. Prezenta hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la 
data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Alexandru TĂNASE
Chișinău, 5 decembrie 2013. 
Nr.36.   

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea Constituțională  

și art.67 din Codul jurisdicției constituționale 

1. În cadrul deliberărilor asupra Hotărîrii nr.36 din 5 decembrie 2013, prin care Curtea a 
statuat că textul Declarației de Independență prevalează în raport cu textul Constituției, am ajuns 
la o părere diferită de cea care a fost expusă în hotărîrea menționată.

2. În același timp, susțin poziția Curții în ceea ce privește statuarea că textul Declarației de Inde-
pendență și textul Constituției alcătuiesc un bloc comun. În această ordine de idei țin să elucidez 
unele aspecte ce țin de corelația dintre actele în cauză, precum și de legătura dintre Preambulul 
Constituției și Declarația de Independență.

3. La baza instituirii conceptului de „bloc de constituționalitate” a stat experiența altor state: 
Franța, Spania, Ungaria etc., în care, prin jurisprudența instanțelor de jurisdicție constituțională, 
unor principii și norme care nu fac parte din textele constituțiilor propriu-zise, inclusiv unor 
declarații politice sau politico-juridice, le-a fost atribuită valoarea de texte constituționale.

4. Declarația politică este o proclamație solemnă a unui organ abilitat, un document, care con-
ține aprecierea împrejurărilor și faptelor, scopurilor și principiilor de activitate. Declarațiile dese-
ori nu conțin norme juridice, dar constituie un punct de plecare pentru elaborarea și adoptarea 
unor astfel de norme în viitor. Într-un șir de state declarațiile politice, în special cele de indepen-
dență, au constituit germenii constituțiilor și izvoarele de drept pentru sfera politică. 
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5. În Republica Moldova Declarația de Independență din 27 august 1991, după cum s-a remar-
cat pe bună dreptate în Hotărîrea în cauză, „este un document politico-juridic ce a consacrat cre-
area noului stat independent Republica Moldova, reprezentînd „certificatul de naștere” al noului 
stat și stabilește temeliile, principiile și valorile fundamentale ale organizării statale a Republicii 
Moldova” (par.49).

6. Pentru a fundamenta valoarea juridică a Declarației de Independență în raport cu celelalte 
elemente ale blocului de constituționalitate este necesar de a stabili corelația dintre Declarația de 
Independență și Preambulul Constituției.

7. În acest context, țin să subliniez că este lipsită de suport juridic alegația potrivit căreia, atunci 
cînd există mai multe interpretări, opțiunea conformă Preambulului și, implicit, Declarației de 
Independență prevalează (par.122). 

8. La baza acestei alegații a stat raționamentul potrivit căruia la Declarația de Independență se 
face o referință expresă în Preambulul Constituției, iar Preambulul, în viziunea Curții, „are un 
rol-cheie în înțelegerea și aplicarea textului Constituției [...]” și „[...] atunci cînd există mai multe 
interpretări, opțiunea conform Preambulului prevalează” (a se vedea par.56, 58, 59 din Hotărîrea 
Curții Constituționale nr.4 din 22 aprilie 2013). 

9. În realitate, în Preambulul Constituției se face referință la „aspirațiile seculare ale poporului 
de a trăi într-o țară suverană, exprimate prin proclamarea independenței Republicii Moldova”, 
și nu la Declarația de Independență ca document. Este evident că nu există o legătură directă 
între enunțul politico-filozofic „aspirațiile seculare ale poporului de a trăi într-o țară suverană” și 
Declarația de Independență ca act politico-juridic.

10. Problema valorii juridice a declarațiilor politice a constituit un subiect clasic al controver-
selor doctrinare în diferite țări. Unii autori susțin că aceste texte nu pot avea valoare juridică; în 
opinia lor, acestea sunt „mari declarații de intenții, enunțuri filozofice sau morale”, dar nu creează 
norme de drept. 

11. În Franța dezbaterile între partizanii și adversarii atribuirii valorii juridice declarațiilor 
s-a sfîrșit în favoarea primilor în 1958, cînd a fost supusă referendumului Constituția, inclusiv 
Preambulul, în care se proclamă atașamentul său față de drepturile omului și față de principiile 
suveranității naționale așa cum au fost acestea definite prin Declarația drepturilor omului și ale 
cetățeanului din 1879, confirmată și completată prin Preambulul Constituției din 1946. Acest fapt 
a permis Consiliului Constituțional francez, prin decizia sa din 16 iulie 1971, să atribuie valoare 
constituțională tuturor actelor menționate mai sus, iar, mai tîrziu, și Declarației mediului din 
2004, care au format conceptul francez de „bloc de constituționalitate”. 

12. Cu referire la sistemul constituțional francez, în care Consiliul Constituțional a instituit 
noțiunea de „bloc de constituționalitate”, trebuie de avut în vedere următoarele. Atît în jurispru-
dență, cît și în doctrină s-a relevat că nu există o ierarhie juridică între diferitele principii sau reguli 
care alcătuiesc blocul de constituționalitate francez, toate avînd aceeași valoare juridică, deoarece 
nu pot exista reguli „mai constituționale” decît altele și nici reguli „supraconstituționale”, regulile 
și principiile edictate în actele menționate mai sus fiind inserate în blocul de constituționalitate, 
la același nivel. 

13. S-a subliniat că sarcina de a concilia conflictele apărute între principiile și normele blocului 
de constituționalitate îi revine, în primul rînd, legislatorului, care exercită puterea sa discrețio-
nară, sub controlul judecătorului constituțional. Judecătorul constituțional „este deseori chemat 
să opereze un control asupra concilierii operate de legislator între principiile potențial contradic-
torii în aplicarea lor [...], utilizînd principiul proporționalității. Însă judecătorul constituțional nu 
creează, strict vorbind, norme constituționale. Mai mult decît atît, el nu poate controla nici legile 
constituționale, nici legile adoptate prin referendum, expresie directă a suveranității naționale, 
deoarece, fiind cenzor al legilor, el este servitorul constituției” (Mathieu B. Qu’est-ce que la Con-



323

25 de ani

stitution? http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la- 
constitution-de-1958-en-20-questions/la-constitution-en-20-questions-question-n-1.166).

14. În sistemul constituțional francez, pentru a concilia asemenea conflicte, au fost utilizate 
diferite metode, în special interpretarea normelor în cauză într-o manieră care să le facă compa-
tibile, demonstrarea posibilității de a le aplica cumulativ etc. Pe lîngă aceasta, pînă în prezent, nu 
a fost elaborată o metodă unică de soluționare și criterii utilizabile în toate cazurile de conflict, 
rezolvarea conflictului operînd in concreto, în funcție de circumstanțele speței. 

15. Întrucît în Hotărîre modelul francez este luat ca referință, fiind pus la baza instituirii noți-
unii de „bloc de constituționalitate”, Curtea urma să aplice metoda de interpretare compara-
tivă, prin care soluțiile se bazează pe analiza interpretării și aplicării instituțiilor juridice similare 
în alte sisteme de drept și metoda analogiei (ubi eadem est ratio, ibi eadem solutio esse debet), 
care se bazează pe ideea că, unde există aceleași rațiuni, trebuie dată aceeași soluție, fundamentul 
acestei metode constînd în faptul că aceeași cauză trebuie să producă același efect. Aplicînd aceste 
metode la examinarea coraportului dintre cele două acte care alcătuiesc „blocul de constituționa-
litate” din Republica Moldova – Declarația de Independență și Constituția, soluția trebuie să fie 
dată în sensul în care aceste acte au valoare juridică egală. 

16. Aceeași soluție rezultă și din aplicarea metodei interpretării istorico-teleologice, care constă 
în stabilirea sensului unei dispoziții legale, ținîndu-se seama de finalitatea urmărită de legiuitor la 
adoptarea normelor în cauză, eventual într-un context istoric dat. Avînd în vedere că ambele acte au 
apărut în urma unei mișcări politice comune, într-un interval de timp scurt, sunt bazate pe aceleași 
valori, proclamă aceleași principii, stabilesc temeliile instituțiilor statale fundamentale, nu există nici 
un temei de a acorda o valoare juridică superioară Declarației de Independență față de Constituție. 

17. Este necesar de constatat că din blocul nostru de constituționalitate fac parte, de asemenea, 
„legile și hotărîrile Parlamentului RM privind decretarea limbii române ca limbă de stat și rein-
troducerea alfabetului latin, din 31 august 1989”, la care face referință expresă Declarația de Inde-
pendență.

18. În acest context trebuie de remarcat că în actele respective de referință (Legea nr.3462, 
Hotărîrea nr.3463, Legea nr.3464) este consacrată sintagma „limba moldovenească”, și nu „limba 
română”. Astfel, prin Legea nr.3464 din 31 august 1989 legislatorul a statuat: „în scopul lichidării 
deformărilor survenite în construcția lingvistică din RSS Moldovenească, al luării sub protecția 
statului a limbii moldovenești – una dintre premisele fundamentale ale existenței națiunii mol-
dovenești în cadrul formației sale național-statale suverane, al asigurării funcționării ei în toate 
sferele pe teritoriul RSS Moldovenești și al reglementării relațiilor lingvo-naționale în republică, [...] 
a completa Constituția (Legea Fundamentală) a RSS Moldovenești cu articolul 70/1, avînd următo-
rul conținut: Articolul 70/1. Limba de stat a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești este limba 
moldovenească […]”.

19. Prin urmare, se constată că în actele ce alcătuiesc „blocul de constituționalitate” prevalează 
normele care consacră sintagma „limba moldovenească”. Aplicînd metoda interpretării sistema-
tice, care implică lămurirea înțelesului unei norme juridice, ținîndu-se cont de legăturile sale cu 
alte norme juridice, fie din același act normativ, fie dintr-un alt act normativ, Curtea nu a fost 
îndreptățită să acorde valoare superioară textului Declarației, în care sintagma „limba română” 
doar se menționează, în raport cu prevederile altor texte (art.13 din Constituție, Legea nr.3464 
din 31 august 1989 etc.), în care de facto se decretează ca limbă de stat – limba moldovenească.

20. Atribuirea unei valori juridice superioare textului Declarației de Independență față de 
textul Constituției contravine principiilor generale privind concurența normelor de drept.

21. Astfel, recunoașterea superiorității Declarației de Independență față de Constituție este 
imposibilă în virtutea principiului lex superior derogat legi inferiori (legea superioară are priori-
tate față de legea inferioară). 
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22. Rangul de vîrf al Constituției în ierarhia actelor juridice este asigurat de așa factori: consa-
crarea expresă a supremației ei în art.7 din Constituție; procedura de înaintare a inițiativei de 
adoptare sau revizuire a actului; organe diferite de adoptare (deși Constituția a fost adoptată de 
Parlament, acesta, la momentul adoptării, avea calitatea de adunare constituantă); procedura de 
adoptare a acesteia (necesitatea întrunirii unei majorități calificate în cadrul adunării constitu-
ante); intervenția altor actori decît Parlamentul la interpretarea ei oficială (Curtea Constituțio-
nală), precum și de alți factori, care conferă Constituției gradul suprem de legitimitate.

23. Declarația de Independență a fost adoptată prin Legea nr.691 din 27.08.1991. Faptul că 
Declarația a fost semnată de toți deputații prezenți în ședința Parlamentului nu îi conferă o putere 
juridică mai mare, aceasta avînd nivelul de lege (la acel moment nu se făcea încă distincție între 
legile organice și legile ordinare). În aceste circumstanțe, Declarația nu poate avea superioritate 
față de Legea Fundamentală, care este izvorul suprem de drept în sistemul juridic al oricărui stat. 

24. În lumina principiului lex specialis derogat legi generali (legea specială are prioritate față de 
legea generală), este evident că prevederile Declarației de Independență au un caracter general, pe 
cînd norma art.13 al Constituției, care este special consacrată denumirii limbii de stat a Republicii 
Moldova, apare ca lex specialis. 

25. Cît privește principiul lex posterior derogat priori (legea mai recentă are prioritate față de 
legea mai veche), în speța dată acesta nu poate fi aplicat, deoarece principiul vizat funcționează 
doar în cazul în care este vorba de două legi care ambele sunt sau generale, sau speciale. 

26. În contextul obiectului sesizărilor, ca o concluzie de ordin general, se impune constatarea 
că autorii sesizărilor, solicitînd interpretarea art.13 din Constituție, de fapt au urmărit scopul 
modificării acestuia, utilizînd procedura interpretării oficiale și eludînd procedurile de revizuire 
a Constituției prevăzute de titlul VI al Constituției. 

27. În acest sens, deosebit de relevante se învederează constatările expuse în Raportul Comi-
siei de la Veneția privind revizuirea Constituției (CDL-AD (2010)001): „Comisia de la Veneția a 
salutat și a aprobat în repetate rînduri modelul „curților constituționale”, care acum este răspîndit 
în Europa. Acest model este în general favorabil interpretării constituționale jurisdicționale. 
Asemenea cursuri pot contribui în mod legitim la dezvoltarea sistemelor constituționale națio-
nale. Totuși, Comisia de la Veneția reține că pentru o revizuire constituțională importantă, 
o procedură politică democratică și deliberativă, conformă procedurilor prescrise pentru 
amendamentele constituționale, este în mod vădit preferabilă unei abordări pur jurisdicțio-
nale” (par.112).

28. În aceeași ordine de idei, Comisia de la Veneția a constatat „ca principiu general că orice 
revizuire constituțională majoră trebuie efectuată de preferință conform procedurilor de revi-
zuire formală prescrise, avînd în vedere că unul din obiectivele centrale ale procedurilor stricte 
este de a garanta legitimitatea modificărilor constituționale” (ibidem, par.22).

29. În lumina celor expuse, consider că o serie de raționamente care au stat la baza Hotărîrii în 
cauză contravin atît regulilor de interpretare, cît și celor privind concurența normelor de drept și 
nu au suportul juridic necesar. Prin urmare, atribuirea unei valori juridice superioare Declarației 
de Independență în raport cu Constituția, astfel încît textul Declarației de Independență să preva-
leze, statuată prin Hotărîrea Curții Constituționale nr.36 din 5 decembrie 2013, este neîntemeiată.

 

JUDECĂTORUL CURȚII CONSTITUȚIONALE    Aurel BĂIEȘU
5 decembrie 2013  
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DECIZIA  
CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

de respingere a sesizării nr.10a/2014 pentru controlul constituționalității 
unei prevederi din Legea nr.96 din 21 mai 2010 pentru modificarea  

și completarea articolului 4 din Regulamentul Parlamentului  
și interpretarea articolului 41 alin.(2) din Constituție  

(constituirea fracțiunilor parlamentare) nr. 6 din 02.04.2014

Monitorul Oficial nr.127-133/20 din 23.05.2014 

Curtea Constituțională, statuând în componența: 
Dl Alexandru TĂNASE, președinte,
Dl Aurel BĂIEȘU,
Dl Igor DOLEA,
Dl Tudor PANȚÎRU,
Dl Victor POPA, judecători,
cu participarea dlui Sergiu Stratan, grefier,
Având în vedere sesizarea depusă la 17 februarie 2014, înregistrată la aceeași dată,
Examinând preliminar sesizarea menționată,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând la 2 aprilie 2014 în ședință închisă,
Pronunță următoarea decizie: 

ÎN FAPT
1. La 17 februarie 2014, dnii Mihai Ghimpu, Valeriu Munteanu și dna Corina Fusu, deputați 

în Parlamentul Republicii Moldova, au adresat Curții Constituționale sesizarea pentru controlul 
constituționalității Legii nr.96 din 21 mai 2010 în partea în care a fost abrogat alin.(4) al art.4 din 
Regulamentul Parlamentului și privind interpretarea articolului 41 alin.(2) din Constituția Repu-
blicii Moldova.

 
A. Motivele sesizării
2. Motivele sesizării, astfel cum au fost expuse de autori, pot fi rezumate după cum urmează.
3. La 21 mai 2010, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr.96 pentru modificarea 

și completarea articolului 4 din Regulamentul Parlamentului.
4. Prin legea nominalizată, alin.(4) al art.4 din Regulamentul Parlamentului a fost abrogat.
5. Articolul 4 alin.(4) din Regulamentul Parlamentului prevedea neadmiterea formării de noi 

fracțiuni parlamentare decât cele constituite în condițiile alin.(1)-(3) ale articolului respectiv. 
6. În opinia autorilor sesizării, abrogarea alineatului respectiv contravine articolelor 1, 2, 38, 

41, 60, 61, 64, 85 și 98 din Constituție.
7. De asemenea, autorii sesizării au solicitat Curții Constituționale interpretarea prevederilor 

articolului 41 alin.(2) din Legea Supremă sub următoarele aspecte:
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„1. Poate fi schimbată configurația politică a Parlamentului, stabilită după validarea alegerilor 
și atribuirea mandatelor de deputat, prin crearea unei fracțiuni parlamentare, care ar avea denu-
mirea unui partid ce nu a obținut mandate în urma scrutinului electoral parlamentar, nu a parti-
cipat la alegeri sau nu era înregistrat în calitate de partid politic la data desfășurării alegerilor?
2. Poate fi schimbată denumirea unei fracțiuni parlamentare, creată de concurentul electoral, ce a 
acces în Parlament și care-i poartă denumirea, cu denumirea unui partid, ce nu a obținut mandate 
în urma scrutinului electoral parlamentar, nu a participat la alegeri sau nu era înregistrat în cali-
tate de partid politic la data desfășurării alegerilor?”
 

B. Legislația pertinentă
8. Prevederile relevante ale Constituției (M.O., 1994, nr.1) sunt următoarele:
Articolul 1. Statul Republica Moldova
„[…]
(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile 

și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic repre-
zintă valori supreme și sunt garantate.”

Articolul 2. Suveranitatea și puterea de stat
„(1) Suveranitatea națională aparține poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod 

direct și prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituție.
(2) Nici o persoană particulară, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic 

sau o altă formațiune obștească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. Uzurparea 
puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului.”

Articolul 7. Constituția, Lege Supremă
„Constituția Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege și nici un alt act juridic care 

contravine prevederilor Constituției nu are putere juridică.”
Articolul 38. Dreptul de vot și dreptul de a fi ales
„(1) Voința poporului constituie baza puterii de stat. Această voință se exprimă prin alegeri 

libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat.
[…]”
Articolul 41. Libertatea partidelor și a altor organizații social-politice
„(1) Cetățenii se pot asocia liber în partide și în alte organizații social-politice. Ele contribuie 

la definirea și la exprimarea voinței politice a cetățenilor și, în condițiile legii, participă la alegeri.
(2) Partidele și alte organizații social-politice sunt egale în fața legii.
(3) Statul asigură respectarea drepturilor și intereselor legitime ale partidelor și ale altor orga-

nizații social-politice.
(4) Partidele și alte organizații social-politice care, prin scopurile ori prin activitatea lor, mili-

tează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept, a suveranității și indepen-
denței, a integrității teritoriale a Republicii Moldova sunt neconstituționale.

(5) Asociațiile secrete sunt interzise.
(6) Activitatea partidelor constituite din cetățeni străini este interzisă.
(7) Funcțiile publice ai căror titulari nu pot face parte din partide se stabilesc prin lege organică.”
Articolul 60. Parlamentul, organ reprezentativ suprem și legislativ
„(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova și unica 

autoritate legislativă a statului.
[…].”
Articolul 64. Organizarea internă
„ (1) Structura, organizarea și funcționarea Parlamentului se stabilesc prin regulament. Resur-

sele financiare ale Parlamentului sunt prevăzute în bugetul aprobat de acesta.
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[…].”
Articolul 68. Mandatul reprezentativ
„(1) În exercitarea mandatului, deputații sunt în serviciul poporului.
(2) Orice mandat imperativ este nul.”
Articolul 72. Categorii de legi
„(1) Parlamentul adoptă legi constituționale, legi organice și legi ordinare.
[…]
(3) Prin lege organică se reglementează:
[…]
c) organizarea și funcționarea Parlamentului; 
[…].”
 
9. Prevederile relevante ale Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 

2 aprilie 1996 (M.O., 2007, nr.50, art.237), sunt următoarele:
Articolul 4. Constituirea fracțiunilor parlamentare
„(1) În vederea formării organelor de lucru și organizării activității Parlamentului, deputații 

constituie fracțiuni parlamentare alcătuite din cel puțin 5 deputați aleși în bază de liste ale concu-
renților electorali, precum și o singură fracțiune parlamentară cu aceeași componență numerică 
din deputați aleși în bază de liste ale concurenților electorali care nu au întrunit numărul necesar 
pentru a constitui o fracțiune parlamentară, din deputați independenți și/sau deputați neafiliați. 

(2) Deputații aleși în bază de liste ale concurenților electorali care nu au întrunit numărul 
necesar pentru a constitui o fracțiune parlamentară, deputații independenți și deputații neafiliați 
se pot afilia altor fracțiuni parlamentare constituite potrivit alin.(1). 

(3) Fracțiunile parlamentare se constituie în termen de 10 zile după constituirea legală a Parla-
mentului și funcționează în baza regulamentului propriu.

(5) Fracțiunile parlamentare își aleg organele de conducere sau conducătorii.
(6) Deputatul poate fi membru doar a unei fracțiuni.
(7) Deputatul poate părăsi fracțiunea. Fracțiunea poate exclude din rândurile sale unii membri.
(8) Deputatul care a părăsit fracțiunea sau a fost exclus din fracțiune poate, după o perioadă 

de 6 luni de la părăsirea fracțiunii sau de la excluderea sa din fracțiune, să se alăture la orice altă 
fracțiune.

(9) Președintele fiecărei fracțiuni parlamentare prezintă Parlamentului componența numerică 
și nominală a fracțiunilor.

(10) Președintele ședinței stabilește succesiunea luărilor de cuvânt în funcție de componența 
numerică a fracțiunilor parlamentare.

(11) Orice modificare intervenită în componența fracțiunii parlamentare se aduce la cunoș-
tința Parlamentului în ședință plenară.

(12) Majoritate parlamentară este considerată fracțiunea sau coaliția fracțiunilor, anunțată 
prin declarație, care cuprinde mai mult de jumătate din deputații aleși.

(13) Opoziție parlamentară este considerată fracțiunea sau fracțiunile care nu fac parte din 
majoritatea parlamentară și care s-au declarat în opoziție față de aceasta.”

10. Prevederile relevante ale Legii nr.294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice 
(M.O., 2008, nr.42-44, art.119) sunt următoarele:

Articolul 5. Susținerea de către stat a partidelor politice
„(1) În scopul favorizării exercitării calitative a actului de guvernare, statul sprijină dezvoltarea 

partidelor politice. În acest scop, prin prezenta lege și prin alte acte normative, se instituie meca-
nisme juridice de funcționare a partidelor politice și a structurilor lor, precum și de finanțare a 
partidelor și structurilor acestora din surse private și din bugetul de stat.
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(2) Discriminarea partidelor politice la acordarea sprijinului din partea statului nu se admite.
(3) Susținerea partidelor politice de către stat se realizează doar în baza legii.”
Articolul 16. Drepturile partidelor politice
„(1) Toate partidele au drepturi egale de participare la alegerea Parlamentului și a autorităților 

administrației publice locale.
(2) În perioada campaniilor electorale, tuturor partidelor politice care participă la campania 

electorală și candidaților acestora la funcții elective li se acordă gratuit și în condiții de echitate, în 
modul stabilit de lege, timpi de antenă la posturile publice de radio și televiziune.

(3) Partidele politice au dreptul de a desfășura mitinguri, demonstrații, orice alte întruniri în 
modul stabilit de lege.” 

ÎN DREPT
A. Argumentele autorilor sesizării 
11. Autorii sesizării menționează că activitatea partidelor politice și a altor formațiuni anga-

jate în campania electorală nu se încheie odată cu finalizarea alegerilor parlamentare, ci în cadrul 
Parlamentului, prin formarea grupurilor politice (fracțiunilor parlamentare), alcătuite, de regulă, 
din parlamentari care aparțin aceleiași formațiuni, scopul lor fiind de a traduce în viață linia poli-
tică a partidului. 

12. Autorii sesizării relevă că permisiunea trecerii de la un grup parlamentar la altul nu repre-
zintă o simplă modificare de opinie politică, ci o puternică distorsionare a configurației politice a 
Parlamentului, ceea ce vine în contradicție cu voința corpului electoral. De asemenea, principiile 
constituționale care consacră libertatea de conștiință și dreptul de asociere nu sunt aplicabile 
în speță, deoarece ele privesc cetățenii în general, și nu pe cei care au devenit parlamentari, iar 
trecerea de la un grup parlamentar la altul constituie o alternativă contrară mandatului reprezen-
tativ, în virtutea căruia parlamentarii se află în serviciul poporului, și deci o alternativă nepermisă 
de Constituție.

13. În opinia autorilor sesizării, abrogarea alin.(4) al art.4 din Regulamentul Parlamentului 
constituie o abordare eronată a legiuitorului și este contrară prevederilor constituționale, ce 
conferă Parlamentului o configurație politică intrinsecă, reieșind din rolul și importanța con-
curenților electorali, la caz al partidelor politice, care prin natura și rolul acestora sunt factori 
determinanți în realizarea liberei expresii de voință a corpului electoral, exponent al suveranității 
naționale, menit să exercite puterea legislativă, reieșind din faptul că numai voința poporului 
constituie baza puterii de stat.

14. De asemenea, autorii sesizării consideră că prin excluderea dispozițiilor alin.(4) al art.4 din 
Regulamentul Parlamentului s-a distrus continuitatea procesului succesiv de asigurare a func-
ționalității forului legislativ, întrucât, prin prisma actelor legislative de transpunere în viață a 
dispozițiilor constituționale, urmează să se asigure caracterul neîntrerupt al vieții politice și al 
configurației politice a Parlamentului, format în urma scrutinului.

15. Totodată, autorii sesizării menționează că schimbarea denumirii fracțiunii parlamentare, 
ce reprezintă denumirea unui partid politic ce a acces în Parlament, inclusiv a listelor de candidați 
supleanți, este posibilă numai prin schimbarea denumirii partidului în condițiile Legii nr.294 din 
21 decembrie 2007 privind partidele politice și ale altor acte normative în domeniu.

 
B. Aprecierea Curții
16. Curtea reține că, în temeiul articolului 135 alin.(1) lit.a) și lit.b) din Constituție, articolului 

4 alin.(1) lit.a) și lit.b) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și articolului 4 alin.(1) lit.a) 
și lit.b) din Codul jurisdicției constituționale, controlul constituționalității legilor adoptate de 
Parlament și interpretarea Constituției ține de competența Curții Constituționale.
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17. Curtea atestă faptul că deputatul în Parlament este abilitat cu dreptul de a sesiza Curtea 
Constituțională, în conformitate cu articolele 25 lit.g) din Legea cu privire la Curtea Constituțio-
nală și 38 alin.(1) lit.g) din Codul jurisdicției constituționale. 

18. Curtea reține că sesizarea vizează controlul constituționalității prevederilor Legii nr.96 din 
21 mai 2010, în partea în care a fost abrogat alin.(4) al art.4 din Regulamentul Parlamentului, și 
interpretarea articolului 41 alin.(2) din Constituția Republicii Moldova.

19. În Hotărârea nr.4 din 22 aprilie 2013, Curtea a menționat:
„31. […] în temeiul articolului 6 alin.(2) din Codul jurisdicției constituționale, […] solicitarea 

privind controlul constituționalității absoarbe solicitarea de interpretare a normelor constituțio-
nale.”

20. Cu referire la pretinsa încălcare a articolelor 1, 2, 38 alin.(1), 41, 60 alin.(1), 61 alin.(1), 64 
alin.(3), 85 alin.(1) și 98 alin.(1) din Constituție prin abrogarea alin.(4) al art.4 din Regulamentul 
Parlamentului, Curtea reține următoarele. 

21. Curtea menționează că prerogativa care i-a fost acordată prin articolul 135 alin.(1) lit.a) din 
Constituție presupune stabilirea corelației dintre normele contestate și textul Constituției, ținând 
cont de principiul supremației acesteia. 

22. Astfel, cu referire la invocarea articolelor 1, 2, 38 alin.(1), 41, 60 alin.(1), 61 alin.(1) din 
Constituție, Curtea atrage atenția asupra faptului că autorii sesizării nu au motivat incidența nor-
melor constituționale invocate asupra prevederii contestate. Or, autorii sesizării s-au limitat doar 
la descrierea normelor constituționale, fără a indica în ce mod prevederea contestată ar depăși 
spectrul constituțional al imperativelor Legii Supreme.

23. De asemenea, normele constituționale de la articolele 64 alin.(3), 85 alin.(1) și 98 alin.
(1), invocate de către autorii sesizării, statuează consultarea fracțiunilor parlamentare în anumite 
situații, și nu reglementează modul de constituire, funcționare și încetare a acestor entități.

24. Curtea reține că, potrivit prevederilor alin.(4) al art.4 din Regulamentul Parlamentului, 
abrogate prin Legea nr.96 din 21 mai 2010, nu se admitea formarea de noi fracțiuni, decât cele 
constituite în condițiile alin.(1)-(3) ale aceluiași articol.

25. Curtea menționează că, în conformitate cu art.4 alin.(1) din Regulamentul Parlamentului, 
în vederea formării organelor de lucru și organizării activității Parlamentului, deputații consti-
tuie fracțiuni parlamentare alcătuite din cel puțin 5 deputați aleși în bază de liste ale concuren-
ților electorali, precum și o singură fracțiune parlamentară cu aceeași componență numerică din 
deputați aleși în bază de liste ale concurenților electorali care nu au întrunit numărul necesar 
pentru a constitui o fracțiune parlamentară, din deputați independenți și/sau deputați neafiliați. 
De asemenea, alin.(2) al aceluiași articol prevede că deputații aleși în bază de liste ale concuren-
ților electorali care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracțiune parlamentară, 
deputații independenți și deputații neafiliați se pot afilia altor fracțiuni parlamentare constituite 
potrivit alin.(1). Fracțiunile parlamentare se constituie în termen de 10 zile după constituirea 
legală a Parlamentului și funcționează în baza regulamentului propriu (alin.(3)).

26. Potrivit alin.(7) al art.4 din Regulamentul Parlamentului, deputatul poate părăsi fracțiunea, 
iar ultima poate exclude din rândurile sale unii membri. În acest sens, conform alin.(8), deputatul 
care a părăsit fracțiunea sau a fost exclus din fracțiune poate, după o perioadă de 6 luni de la pără-
sirea fracțiunii sau de la excluderea sa din fracțiune, să se alăture la orice altă fracțiune.

27. De asemenea, art.5 alin.(1) din Regulamentul Parlamentului relevă că fracțiunea își înce-
tează existența dacă numărul membrilor ei este mai mic de 5 sau dacă fracțiunea înaintează o 
rezoluție în acest sens, iar potrivit alin.(3), aceasta poate să nu-și înceteze existența în cazul în care 
numărul membrilor ei este mai mic de 5, dacă deputatul al cărui mandat a fost validat imediat 
după micșorarea componenței fracțiunii, în termen de 10 zile de la validarea mandatului, a devenit 
membru al acestei fracțiuni.
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28. Analizând prevederile enunțate supra, Curtea relevă că Parlamentul, prin propriul regula-
ment, a reglementat mecanismul constituirii fracțiunilor parlamentare.

29. În același timp, Curtea reține că normele constituționale nu reglementează procedura de 
constituire, funcționare și încetare a fracțiunilor parlamentare, aceasta, în virtutea dreptului la 
autonomie regulamentară, rămânând la discreția Parlamentului.

30. Totodată, Constituția, deși nu reglementează instituția fracțiunilor parlamentare, într-un 
șir de articole face referință la entități ce urmează a fi consultate în procesul luării deciziilor de 
către anumiți subiecți constituționali.

31. Astfel, potrivit art.64 alin.(3) din Legea Supremă, vicepreședinții [Parlamentului] se aleg la 
propunerea Președintelui Parlamentului, cu consultarea fracțiunilor parlamentare, iar conform 
art.85 alin.(1), în cazul imposibilității formării Guvernului sau al blocării procedurii de adoptare 
a legilor timp de 3 luni, Președintele Republicii Moldova, după consultarea fracțiunilor parlamen-
tare, poate să dizolve Parlamentul. De asemenea, art.98 alin.(1) relevă că, după consultarea frac-
țiunilor parlamentare, Președintele Republicii Moldova desemnează un candidat pentru funcția 
de Prim-ministru.

32. În lipsa reglementărilor constituționale de constituire și încetare a fracțiunilor parlamen-
tare, dispozițiile art.4 alin.(4) din Regulamentul Parlamentului, abrogate prin Legea nr.96 din 21 
mai 2010, urmează a fi analizate prin prisma dispozițiilor constituționale referitoare la statutul 
deputatului, din punct de vedere al raporturilor dintre acesta și fracțiunea parlamentară sau 
partidul al cărui membru este.

33. Curtea reține că articolul 68 din Legea Fundamentală stabilește imperativele mandatului 
parlamentar, și anume că, „în exercitarea mandatului, deputații sunt în serviciul poporului” și 
„orice mandat imperativ este nul”. Acest articol valorifică fără limite mandatul reprezentativ și 
constituie punctul de plecare în explicarea raporturilor constituționale dintre deputat și alegătorii 
săi, partidul politic care l-a propulsat. 

34. Întru interpretarea acestor dispoziții constituționale, Curtea, prin Hotărârea nr.8 din 19 
iunie 2012, a statuat:

„34. În viziunea Curții, mandatul de parlamentar exprimă relația parlamentarului cu întregul 
popor, în serviciul căruia este, nu numai cu alegătorii care l-au votat, deși aceștia beneficiază 
de prezența parlamentarului în virtutea obligației sale de a ține legătura cu alegătorii. Astfel, 
sintagma „a fi în serviciul poporului” de la articolul 68 alin.(1) din Constituție înseamnă că, din 
momentul alegerii și până la încetarea mandatului, fiecare deputat devine reprezentantul popo-
rului în integralitatea sa și are drept misiune să servească interesului comun, cel al poporului, și 
nu doar partidului din care provine. [...]

35. În definirea acestor interese, opțiunea parlamentarului este liberă, chiar dacă el face parte 
dintr-un partid pe care îl reprezintă în Parlament. În conformitate cu articolul 2 alin.(2) din 
Constituție, nici o persoană particulară, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid 
politic sau o altă formațiune obștească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. În acest 
sens, principiile fundamentale ale statului de drept trebuie respectate cu sfințenie pentru a se 
obstacula tentația pe care ar putea-o avea unul sau mai multe partide politice, devenite majoritare 
în Parlament, de a-și transforma „aleșii” în „activiști ai partidului” sau structurile administrației 
publice centrale sau locale în „organe de partid”, centrale sau locale.

[...]
43. Astfel, deoarece nu sunt reprezentanții unei fracțiuni a populației, parlamentarii nu pot fi 

apărătorii unor interese particulare, ei sunt absolut liberi în exercitarea mandatului lor și nu au 
obligația de a îndeplini angajamentele pe care și le-ar fi putut asuma înaintea alegerii sau even-
tualele instrucțiuni din partea alegătorilor formulate pe parcursul mandatului. Aleșii nu au obli-
gația legală să-și susțină partidul sau deciziile grupului lor în cadrul Parlamentului. Mai mult, în 
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cazul în care deputatul, prin comportamentul său, provoacă daune acestuia, partidul sau grupul 
din care face parte poate să-l excludă, însă această excludere nu antrenează pierderea mandatului 
parlamentar. Aceasta, în mod evident, nu împiedică deputatul ca, odată ales, să își onoreze anga-
jamentele și să se conformeze disciplinei de vot a grupului parlamentar din care face parte.

[...]
47. Aceste caracteristici conferă deputatului un regim special de protecție împotriva presiu-

nilor alegătorilor și ale partidului cu sprijinul căruia a intrat în Parlament. […]”
35. Comisia de la Veneția, în Raportul nr. CDL-AD(2009)027 privind mandatul imperativ și 

practicile similare, a menționat:
„[…] Comisia de la Veneția nu a încetat de a susține că pierderea calității de reprezentant, din 

cauza schimbării afiliației politice este contrară principiului mandatului liber și independent. Cu 
toate că scopul urmărit prin acest tip de măsuri poate fi considerat ca fiind oarecum justificat, 
principiul constituțional fundamental care interzice mandatul imperativ sau alte practici similare 
vizând privarea unui reprezentant de mandatul său, trebuie să prevaleze ca o piatră de temelie a 
constituționalismului democratic european.”

36. În contextul celor expuse, Curtea subliniază că, în virtutea mandatului reprezentativ, depu-
tatul, odată intrat în exercițiul mandatului, nu mai are obligația legală de a-și susține partidul sau 
deciziile fracțiunii sale în cadrul forului legislativ. 

37. Astfel, prin prisma principiilor constituționale care resping orice formă de mandat impe-
rativ, deputatului nu-i este interzisă schimbarea opțiunii politice. 

38. Totodată, raportând normele constituționale la obiectul sesizării, Curtea reiterează că o 
prevedere legală poate constitui obiect al jurisdicției constituționale doar în cazul în care se atestă 
o legătură indisolubilă de conținut între prevederile contestate și normele Legii Supreme.

39. În context, Curtea atestă lipsa legăturii cauzale între normele constituționale enunțate și 
contestarea abrogării alin.(4) al art.4 din Regulamentul Parlamentului, prin care se interzicea 
formarea de noi fracțiuni parlamentare decât cele constituite în condițiile alin.(1)-(3) din art.4.

40. În același timp, Curtea menționează că, analizând conținutul art.4 alin.(4) din Regula-
mentul Parlamentului, acesta în esență cuprindea o normă care generaliza prevederile alineatelor 
(1)-(3), neconținând consecințe juridice noi, altele decât cele menționate în alineatele anterioare. 

41. Mai mult decât atât, norma abrogată, dar și reglementările existente, nu reglementează 
denumirea fracțiunilor.

42. Având în vedere cele expuse mai sus, Curtea atestă faptul că nu este competentă ratione 
materiae să se pronunțe asupra oportunității abrogării de către legiuitor a art.4 alin.(4) din Regu-
lamentul Parlamentului.

43. Suplimentar, în partea ce ține de interpretarea articolului 41 alin.(2) din Constituție, Curtea 
reține că prevederile acestuia consfințesc egalitatea partidelor și a altor organizații social-politice 
în fața legii.

44. În același timp, Curtea observă că din conținutul sesizării se desprinde și cerința de inter-
pretare a art.41 alin.(3) din Constituție, potrivit căruia „statul asigură respectarea drepturilor și 
intereselor legitime ale partidelor și ale altor organizații social-politice”.

45. În acest sens, Curtea menționează că, în mai multe hotărâri ale sale, a relevat că scopul 
oricărei interpretări a normelor constituționale este de a asigura unitatea și înțelegerea corectă 
a conținutului și sensului lor autentic. Necesitatea interpretării trebuie să fie confirmată prin 
esența problemei de drept rezultată din caracterul neuniform al dispozițiilor constituționale.

46. Astfel, având în vedere importanța interpretării dispozițiilor constituționale, Curtea 
Constituțională tratează sesizările de acest caracter cu o exigență deosebită. Acestea pot fi accep-
tate pentru examinare în fond doar în cazul în care dispoziția constituțională, a cărei inter-
pretare se solicită, este incertă, ambiguă sau incompletă. 
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47. În acest sens, Curtea constată că întrebările formulate de autorii sesizării vizează modul de 
creare a unei fracțiuni parlamentare, purtând denumirea unui partid extraparlamentar, acestea 
nefiind în corelare cu conținutul prevederilor constituționale a căror interpretare se solicită.

48. Curtea reține că normele constituționale ale articolului 41 alin.(2)-(3) din Constituție sunt 
dezvoltate de legea-cadru în domeniu, și anume Legea nr.294-XVI din 21 decembrie 2007 privind 
partidele politice.

49. Concluzionând, Curtea constată că dispozițiile constituționale a căror interpretare se soli-
cită nu conțin ambiguități, imprecizii sau neclarități, fiind expuse și detaliate de cadrul legislativ 
subsecvent, iar prin conținut nu pot fi raportate la obiectul sesizării.
Din aceste motive, în temeiul articolelor 24 alin.(1), 26 alin.(1), 31 din Legea cu privire la Curtea 
Constituțională, articolelor 6 alin.(1) și alin.(2), 39 alin.(2), 61 alin.(3) și 64 din Codul jurisdicției 
constituționale, Curtea Constituțională 

DECIDE:
1. Se respinge sesizarea pentru controlul constituționalității Legii nr.96 din 21 mai 2010 pentru 

modificarea și completarea articolului 4 din Regulamentul Parlamentului, în partea abrogării 
alineatului (4), și interpretarea articolului 41 alineatul (2) din Constituția Republicii Moldova.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la 
data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Alexandru TĂNASE
Chișinău, 2 aprilie 2014. 
Nr.6. 
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ȘEDINȚA FESTIVĂ CONSACRATĂ ANIVERSĂRII A XX-EA
DE LA ADOPTAREA CONSTITUȚIEI REPUBLICII MOLDOVA

CUVÂNT DE SALUT
DOMNULUI NICOLAE TIMOFTI

PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

Cea de-a 20-ea aniversare a Constituției țării noastre creează – inclusiv astăzi, în această sală – 
o atmosferă firească de solemnitate și sobrietate.

În 1994, Constituția a instaurat democrația și statul de drept în Republica Moldova, repre-
zentând până în prezent o garanție a durabilității acestor valori pe pământul nostru. Abuzurile 
legislative au fost prevenite prin implicarea Curții Constituționale.

Conceptul constituțional, principiile și normele Legii Supreme au servit ca temelie pentru legile 
și procesele ulterioare, ca și pentru relațiile din societate, unde demnitatea, drepturile și libertățile 
omului, precum și pluralismul politic devenit un obiectiv permanent și neîndoielnic. Stipularea 
privind prioritatea reglementărilor internaționale asupra legilor interne a constituit o chezășie a 
respectării drepturilor fundamentale ale omului în Republica Moldova.

În ceea ce privește cadrul instituțional stabilit de Constituție, acesta a asigurat dezvoltarea 
principalelor ramuri ale statului, inclusiv prin plasarea lor în dimensiunea principiului separației 
puterilor.

Economia de piață și proprietatea privată au devenit elementele esențiale de dezvoltare comer-
cială a țării și încadrarea ei, în mod treptat, în sistemul economic internațional.

Constituția a marcat deschiderea Republicii Moldova către lumea civilizată din spațiul euro-
atlantic, de care ne-am apropiat în acești 20 de ani, cu tempo-uri diferite, e adevărat, dar în mod 
progresiv și continuu.

În 1995 am devenit stat-membru al Consiliului Europei, pentru ca în acest an să obținem cali-
tatea de țară asociată la Uniunea Europeană. La baza tuturor acordurilor și raporturilor noastre 
cu comunitatea internațională a stat Constituția.

În același timp, Legea Supremă a suportat periodic modificări, în virtutea faptului că nu este 
imuabilă, ci dimpotrivă – unele prevederi ale sale sunt imperfecte, imprecise sau depășite de timp, 
cum ar fi prevederea din articolul 13 cu privire la denumirea limbii oficiale a țării, aspect clarificat 
abia recent printr-o interpretare a Curții Constituționale. Dar aceasta nu este singura lacună a 
Constituției.

S-au purtat discuții și despre locul Procuraturii în sistemul organelor de drept, inclusiv modul 
de numire a Procurorului General și, bineînțeles, modalitatea de alegere a Președintelui țării.

Cea mai importantă reformă constituțională, din anul 2000, nu a putut limpezi unele pre-
vederi, așa încât este firesc că în ultimii ani s-au intensificat dezbaterile despre revizuirea Legii 
Supreme, urmate de discuții privind oportunitatea cercetării unor atribuții ale Curții Constitu-
ționale. Mi se pare absolut firesc și necesar ca o Constituție să fie adaptată la noile realități politice, 
economice și sociale.
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Consider utile și de perspectivă asemenea discuții, la care iau parte toți subiecții avizați – cele  
3 puteri ale statului, partidele politice, experții constituționali și întreaga societate civilă.

Avem în acest sens un partener de încredere și un arbitru prețios, Comisia de la Veneția. Apre-
ciem înalt expertizele Comisiei care ne-au fost furnizate de-a lungul anilor.

Sper că într-un viitor previzibil Republica Moldova să reușească să-și consolideze potențialul 
intelectual și politic pentru a putea adopta, în colaborare cu Comisia de la Veneția, o nouă Consti-
tuție. Sper că acel moment nu e foarte îndepărtat.

După cum am arătat mai sus, cadrul constituțional acoperă, în linii mari, tot spectrul legislativ 
organic, îmbunătățit în permanență de către Parlament.

Greutatea și valoarea textului constituțional trebuie să cântărească în continuare în mod 
decisiv în procesul legislativ, iar hotărârile Curții Constituționale trebuie respectate cu strictețe, 
întru asigurarea dezvoltării statului de drept în Republica Moldova.

În același timp, este extrem de importantă transpunerea în practică a sistemului de valori 
cuprinse în Legea Supremă, promovarea sensului Constituției în viața de zi cu zi a oamenilor. 
Cetățenii așteaptă preluarea, în primul rând de către instituțiile statului și de către funcționari,  
a tuturor tendințelor progresiste din Constituție.

Am convingerea că, într-o Moldovă cu tradiții și aspirații europene acest lucru este posibil.
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ȘEDINȚA FESTIVĂ CONSACRATĂ ANIVERSĂRII A XX-EA
DE LA ADOPTAREA CONSTITUȚIEI REPUBLICII MOLDOVA

CUVÂNT DE SALUT
DOMNULUI GIANNI BUQUICCHIO

PREȘEDINTELE COMISIEI DE LA VENEȚIA

Am deosebita plăcere de a fi astăzi la Chișinău, pentru a celebra 20 de ani de la adoptarea 
Constituției Republicii Moldova.

Adoptarea Constituției reprezintă un eveniment important în istoria unei țări. Îmi amintesc 
când Republica Moldova a aderat la Consiliul Europei în iulie 1995, iar apoi, în mai puțin de un 
an, în iunie 1996, a devenit membră a Comisiei de la Veneția.

Cooperarea dintre Comisia de la Veneția și Republica Moldova a început deja în 1993, când 
Comisia a furnizat observații cu privire la proiectul Constituției țării dumneavoastră. Noua 
Constituție a Republicii Moldova a fost adoptată în 1994, și prin aceasta, în anul 1995, a fost înfi-
ințată Curtea Constituțională a țării.

Știm că constituțiile garantează separarea puterilor, statul de drept și protecția drepturilor fun-
damentale. Aceste principii fundamentale și valori constituționale necesită a fi respectate pentru 
a oferi o bază păcii și stabilității în țară. Dar transpunerea în viață a constituțiilor, transformarea 
dispozițiilor abstracte în reguli ce guvernează viața de zi cu zi este o sarcină îndrăzneață și nu ar 
trebui să fie pusă exclusiv pe umerii legiuitorului. Această sarcină este, prin urmare, încredințată 
și altor organe, în special, judecătorilor, în primul rând judecătorilor constituționali. Respectarea 
acestei sarcini are o mare importanță, și anume aici intră în joc justiția constituțională.

Constituția a stat la baza edificării Curții Constituționale a Republicii Moldova. Această Curte 
este o instituție importantă, care a contribuit și continuă și astăzi să contribuie la asigurarea stabi-
lității constituționale și dezvoltarea democrației în Republica Moldova. În același timp, suntem 
cu toții conștienți de ceea ce se poate întâmpla în cazul în care constituțiile devin instrument de 
manipulare pe agenda politică a zilei. Aici devine crucial rolul Curților Constituționale, care sunt 
garantul Constituției, și acest rol nu trebuie subestimat. Prin urmare, este foarte important ca 
hotărârile sale Curtea să le adopte în mod independent, fără să accepte influența politică.

Curtea Constituțională asigură stabilitatea Constituției în respectarea statului de drept, însă 
dincolo de această abordare clasică, ea deține și un rol distinctiv în consolidarea și dezvoltarea 
democrației și a statului de drept, axându-se pe Constituție ca lege fundamentală. Ca urmare a 
cooperării internaționale, a preluării experienței altor curți și a schimbului de decizii în cadrul 
conferințelor, Curțile Constituționale și-au întărit legitimitatea și rolul lor în societate.

Comisia de la Veneția, ca parte a Consiliului Europei, al cărui scop este de a proteja drepturile 
omului, democrația și statul de drept, a înțeles de la bun început că diseminarea și fortificarea 
patrimoniului constituțional comun reprezintă un element cheie în consolidarea standardelor 
comune atât în întreaga Europă, cât și dincolo de frontierele ei, bazându-se pe valorile juridice 
fundamentale ale continentului. Comisia de la Veneția definește acest proces ca „fertilizare încru-
cișată”, și în timp ce constituțiile pot fi diferite, principiile lot de bază, cum ar fi respectarea Con-
stituției și a statului de drept, sunt aceleași. Acest fapt, la rândul său, contribuie la promovarea și 
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dezvoltarea continuă a patrimoniului constituțional comun pe teritoriul Europei. Comisia de la 
Veneția a înfăptuit acest lucru prin publicarea Buletinului jurisprudenței constituționale și a bazei 
de date CODICES, precum și prin organizarea de seminare, iar actualmente, prin intermediul 
Conferinței Mondiale privind Justiția Constituțională. Curtea Constituțională a Republicii Mol-
dova este membru fondator al Conferinței Mondiale privind Justiția Constituțională.

Subiectul conferinței de astăzi este „Rolul justiției constituționale în protecția valorilor statului 
de drept”. Comisia de la Veneția reamintește că justiția constituțională reprezintă un element-
cheie în cadrul ocrotirii și aprofundării valorilor de bază, statuate de constituție, care, la rândul 
lor, stau la baza activității Curților Constituționale, ale căror decizii au un impact decisiv asupra 
societății. Există o preocupare generală pentru apărarea drepturilor omului și a statului de drept, 
și datorită acestei preocupări, inspirația reciprocă crescândă, pe care Curțile Constituționale din 
diferite țări o preiau unele de la altele, este încurajatoare.

Lord Bingham ne oferă următoarea definiție a statului de drept: toate persoanele și autorită-
țile din stat, publice sau private, sunt obligate să respecte legea pusă la dispoziția publicului și au 
dreptul să beneficieze de această lege, care produce efecte pentru viitor și este public aplicată de 
instanțele de judecată. Raportul Comisiei de la Veneția pentru anul 2011 cu privire la acest aspect 
se bazează, pe această definiție și distinge opt elemente ale acesteia:

• Accesibilitatea legii, și anume, legea urmează a fi inteligibilă, clară și previzibilă;
• Chestiunile legate de drepturile legale ar trebui în mod normal să fie decise prin lege, și nu 

prin discreție;
• Egalitatea în fața legii;
• Puterea trebuie să fie exercitată deplin, echitabil și rezonabil; 
• Drepturile omului trebuie să fie protejate;
• Rezolvarea disputelor fără atragerea unor costuri și întârzieri nejustificate;
• Procesele de judecată trebuie să fie corecte; 
Respectarea de către stat a obligațiilor sale, impuse de dreptul internațional, precum și de legis-

lația națională.
La nivel național, Curții Constituționale îi revine un rol important în aplicarea principiului 

statului de drept. Vom sublinia că principiul statului de drept nu presupune executarea oarbă sau 
bolnavă a legilor. Pentru a asigura „guvernarea prin lege”, sarcina primordială a legiuitorului este 
de a adopta legi care sunt în conformitate cu principiile democratice ale separării puterilor în stat 
și cu respectarea drepturilor omului.

Republica Moldova s-a confruntat cu o serie de provocări constituționale: de la lupta cu impasul 
politic și instituțional, care a rezultat din prevederile constituționale referitoare la procedura de 
alegere a Președintelui, până la adoptarea, în anul trecut, a proiectului de modificare a Legii cu 
privire la Curtea Constituțională, care ar fi permis Parlamentului să ridice mandatul judecătorilor 
Curții Constituționale printr-o moțiune de cenzură a trei cincimi din membrii acestuia.

Necesitatea de a deține încrederea Parlamentului, care urma a fi impusă judecătorilor, ar fi 
obstrucționat independența Curții Constituționale, întrucât una din sarcinile sale este de a 
controla activitatea Parlamentului. De altfel, pentru a preveni reapariția impasului politic, și 
instituțional, s-a propus revizuirea Constituției în sensul consolidării echilibrului instituțional și 
stabilirii clare a competențelor Curții Constituționale.

Mai mult ca atât, încă în 2004, a fost discutată propunerea privind introducerea procedurii de 
sesizare a Curții Constituționale din Republica Moldova de către persoane particulare. La momen-
tul respectiv, comisia de la Veneția a salutat în mod deosebit inițiativa sesizării individuale, deoa-
rece aceasta urma să ofere o protecție mai bună și mai eficientă a drepturilor fundamentale.

După cum ați menționat, dle Președinte, aș dori să profit de aceasta ocazie pentru a încu-
raja Republica Moldova să reconsidere introducerea unei astfel de proceduri de sesizare a Curții 
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Constituționale, de asemenea, în regim de urgență, să analizeze modificarea prevederilor consti-
tuționale privind alegerea Președintelui Republicii.

Implementarea reformelor în Republica Moldova se află în deplină desfășurare și, deși au fost 
constatate unele deficiențe, există semne că țara se îndreaptă în direcția corectă, fapt demonstrat 
și prin adoptarea Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor din 11 august 2013, 
aceasta fiind ultima din cele 11 legi pe care Guvernul s-a angajat să le adopte. De asemenea, în 
Republica Moldova se așteaptă cu nerăbdare alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014.

Dle Președinte, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să închei prin a-mi exprima speranța 
că discuțiile vor fi interesante și utile și să profit de această ocazie pentru a felicita Republica 
Moldova cu aniversarea a 20-ea a Constituției dumneavoastră.
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DEZVOLTAREA CONSTITUȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
(20 de ani de la adoptarea Constituției)

Victor PUȘCAȘ, 
doctor în drept, conferențiar universitar

Adoptarea Declarației de Suveranitate la 23 iunie 1990 și proclamarea Independenței la  
27 august 1991 au impus imperativul elaborării Constituției noului stat, Republica Moldova, 
apărut în urma dezmembrării imperiului sovietic.

Adoptarea noii Constituții era un pas firesc, dictat de transformările grandioase care aveau loc 
în spațiul ex-sovietic și îndeosebi în Republica Moldova: trecerea de la un stat totalitar la un stat 
democratic; de la o economie hipercentralizată la o economie de piață cu orientare socială; de la 
un singur partid cu o singură ideologie la pluripartitism și pluralismul de opinie; trecerea de la 
proprietatea colectivă la cea privată și multe alte probleme care trebuiau soluționate și reglemen-
tate neîntârziat în Constituție. Constituția RSSM din 15 aprilie 1978 nu dispunea de potențialul 
necesar pentru asemenea transformări.

Însă Republica Moldova nu s-a grăbit să adopte o nouă Constituție, ci a pregătit premisele 
de dezvoltare a societății, premise care își aveau începutul încă la sfârșitul anilor ’80 – începutul 
anilor ’90, fiind proclamate cele mai sacre valori ale națiunii: limba, alfabetul, istoria, asigurarea 
suveranității naționale a poporului. Și-a propus astfel de obiective imperative ca: libertatea mass-
media, independența justiției, protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului etc.

Întâi de toate era necesar de a determina idealul spre care tindea societatea noastră: idealul 
statelor occidentale, numite capitaliste, sau idealul statelor socialiste sau comuniste? Ce model 
constituțional putea fi propus pentru țara noastră?

Arhitecții noii formațiuni statale, în special deputații care formau Parlamentul, erau de părerea 
că elaborarea și adoptarea Constituției trebuie să fie subordonată dezideratelor concrete ale 
statului, și nu invers. Anume Constituția trebuia să prevadă modelul de organizare și activitate 
a organelor puterii de stat și regulile de conduită în relațiile dintre persoanele fizice și juridice. 
În comparație cu constituțiile sovietice, care reflectau trecutul și prezentul, noua Constituție a 
Republicii Moldova trebuia să fie orientată spre viitor. În acest scop, inginerii noii Constituții –  
B. Negru, A. Smochină, N. Osmochescu și întreaga Comisie constituțională – au studiat conți-
nutul normativ a peste 60 de constituții din cele mai progresiste state ale lumii.

Au fost analizate cele mai importante acte istorice care stau la baza constituționalismului 
modern: din Anglia – Magna Charta Libertatum (1215), în traducere – Marea Cartă a Libertăților 
(1215), The Petition of Right (1628) – Petiția Drepturilor, HABEAS CORPUS ACT (1679) – 
Legea pentru Garantarea Libertății Supusului și Prevenirea Întemnițării peste Mări și Oceane, Bill 
of Rights (1689) – Declarația Drepturilor Omului; din SUA – Declarația Drepturilor din Statul 
Virginia (12.06.1776), Declarația de Independență a SUA (4 iulie 1776) și altele; din Franța – 
Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului (26 august 1789), constituțiile celor cinci republici 
franceze și multe alte acte care au servit drept cadru juridic pentru dezvoltarea constituționalis-
mului în statele cu cea mai avansată democrație.

Au fost cercetate și un șir de acte istorice din Moldova medievală: Pravila de la Târgoviște – 
1542, Pravila de la Putna – 1581, Pravila de la Bistrița – 1618, Hrisovul lui C. Mavrocordat – 1741, 
cunoscut în Europa cu titlul de Constituție, publicat în revista franceză „Mercure de France”, 
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Constituția Cărvunarilor din Iași – 1822, care, fiind supusă dezbaterilor, n-a fost adoptată din 
cauza rezistenței opuse de Rusia, Turcia și alte state. Ideile conținute în aceste acte istorice, pri-
vind respectul pentru proprietate, egalitatea în fața legilor, libertatea persoanei etc., și-au găsit 
locul cuvenit în Constituția Republicii Moldova.

Constituția, ca lege supremă a statului, trebuia să marcheze o nouă etapă în evoluția societății, 
propunând pentru viitor un program de dezvoltare a relațiilor sociale, reprezentând un manifest 
al victoriilor și împlinirilor poporului. Caracterul suprem al Constituției trebuia să fie dedus nu 
numai din locul pe care îl ocupă în ierarhia actelor normative, dar și din faptul că ea se află în 
serviciul întregului popor. Acest act politico-juridic trebuia să statueze modul de organizare și 
exercitare a puterii și, după autoritatea și forța sa juridică, să subordoneze orice decizie adoptată 
de guvernanți. Or, Constituția este concepută într-o viziune mai largă, ce excede juridicului, fiind 
un act ce atestă o realitate politică și statală ce se identifică cu societatea.

În orice țară democratică Constituția este baza pe care se sprijină întregul sistem de drept. În 
cazul apariției unor fisuri în această bază, se poate ruina întregul sistem de drept și poate apărea 
un vid de legalitate în societate, care, iminent, generează instabilitate.

Noua Constituție avea să devină o oglindă a constituționalismului modern, baza filosofică a 
căruia este doctrina liberală sprijinită pe trei piloni: dezvoltarea autonomă a persoanei, recunoaș-
terea de către persoană a propriei demnități și limitarea amestecului statului în viața și activitatea 
persoanei.

Aceste deziderate puteau fi dezvoltate și consolidate numai prin realizarea principiilor sepa-
rației puterilor în stat, consacrarea, promovarea și asigurarea drepturilor și libertăților inerente 
ființei umane, prin definirea și consolidarea noțiunii statului de drept.

Între interpretări și realitate
Unii specialiști caracterizează perioada-cumpănă dintre anii 1990-1994 ca lipsită de Consti-

tuție. În opinia lor, Republica Moldova nu dispunea nici de Constituție, nici de legi constituți-
onale. O astfel de opinie o găsim expusă și în Hotărârea Curții Constituționale din 05.12.2013, 
potrivit căreia: „În condițiile în care Republica Moldova, ca stat suveran și independent, nu avea 
încă o Constituție, Declarația de Independență (27.08.1991) era singurul document care deținea 
ordinea constituțională a Republicii Moldova în baza căreia a fost constituit sistemul politic, 
economic și juridic al Republicii Moldova.” Nu putem fi de acord cu asemenea afirmații, deoarece 
Republica Moldova dispunea și de Constituție, și de legi constituționale.

Credem că nu vom greși dacă vom afirma că temelia statului a fost așezată de primul act de 
nivel constituțional – Declarația de Suveranitate din 23 iunie 1990. Conform Declarației, poporul 
este izvorul și purtătorul suveranității, exercitată prin intermediul reprezentanților săi. Republica 
Moldova a fost declarată stat unitar și indivizibil, deschis pentru colaborare cu alte state, năzuind 
spre aderarea la ONU și structurile internaționale, bazându-și activitatea pe principiile separației 
puterilor în stat și protecția drepturilor omului. Această Declarație a pus bazele reformei consti-
tuționale, stipulând în ultimul alineat că principiile enunțate în Declarație vor servi ca punct de 
reper la elaborarea noii Constituții.

La 27 iulie 1990 a fost adoptat cel de-al doilea act de nivel constituțional – Decretul cu privire 
la Puterea de Stat. Acest act a fundamentat principiile de-ideologizării puterii, depolitizării colecti-
velor de muncă și de învățământ și separării puterilor în stat. Deja la 26 iulie 1990, bazându-se pe 
Declarația de Suveranitate, Parlamentul a adoptat Legea nr.194, prin care a modificat art. 74 din 
Constituția din 1978 și a legiferat că, în continuare, actele adoptate de organele puterii de stat din 
URSS vor acționa pe teritoriul Moldovei numai după ce vor fi ratificate de organul legislativ suprem.

În acea perioadă au fost adoptate mai mult de 20 de legi pentru modificarea Constituției din  
15 aprilie 1978 (27 aprilie 1990, 10 mai 1990, 12 mai 1990, 5 iunie 1990, 19 iunie 1990, 20 iunie 
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1990, 21 iunie 1990, 26 iulie 1990, 26 iulie 1990, 26 iulie 1990, 3 septembrie 1990, 23 mai 1991, 
29 mai 1991, 29 mai 1991, 18 octombrie 1991, 19 octombrie 1993, 19 octombrie 1993, 29 martie 
1994, 31 martie 1994, 31 martie 1994, 1 aprilie 1994). Atenționăm că majoritatea modificărilor au 
fost făcute în Constituție până la declararea independenței.

Paralel, au fost adoptate un șir de legi cu un anumit grad de importanță constituțională: cu 
privire la adoptarea noului Drapel și a Stemei de Stat, schimbarea denumirii statului, înlocu-
irea formelor de proprietate socialistă și cooperatist-colhoznică cu proprietatea publică și privată, 
reorganizarea autorităților publice unional-republicane în republicane, formarea armatei nați-
onale, instituirea cetățeniei Republicii Moldova, privatizarea și împroprietărirea cu pământ etc. 
Aceste prevederi au căpătat veșmântul constituțional necesar. Astfel, a nega existența unei evoluții 
constituționale între anii 1990-1994 înseamnă a denatura realitatea și a manifesta rea credință.

Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, a instaurat un regim pe deplin demo-
cratic, bazat pe prioritatea drepturilor și libertăților fundamentale, orientat spre binele cetățenilor 
și al societății. Spre deosebire de alte state, în Republica Moldova Constituția nu a fost neapărat 
un colac de salvare pentru noua democrație, deoarece majoritatea principiilor și normelor consti-
tuționale au fost implementate până la adoptarea actului suprem, iar  pe parcursul a cinci ani 
de guvernare, în condițiile noii democrații, valabilitatea lor a fost confirmată de timp și socie-
tate. Una dintre sarcinile principale ale Constituției din 1994 a fost punerea în valoare a poten-
țialului politic și social deja acumulat. Astfel, Constituția Republicii Moldova a legitimat relațiile 
sociale fundamentale deja instaurate, servind drept bază pentru dezvoltarea lor în continuare.

Odată, însă, cu fundamentarea relațiilor constituționale existente, Legea Supremă a insti-
tuit relații și instituții politice noi, rolul primordial al cărora rezidă în formarea unui mecanism 
adecvat al contractului social pentru stabilizarea regimului democratic de guvernare, promovarea 
și apărarea eficientă a drepturilor și libertăților constituționale.

Constituția a proclamat Republica Moldova ca stat suveran, independent și neutru, stat de 
drept, fundamentat pe principiile supremației Constituției, separației și colaborării puterilor, 
legalității, priorității și protecției drepturilor omului, pluralismului politic – principii capabile să 
anihileze orice tentativă de reinstaurare a dictaturii și totalitarismului, de impunere a unei ideo-
logii oficiale.

Constituția a statuat modul de formare, atribuțiile și raporturile între cele mai importante 
instituții caracteristice statului de drept: Parlament, Guvern, Președintele țării și autoritatea jude-
cătorească. Legea Fundamentală a instituit atributele statului. Proclamând principiul supremației 
Legii Supreme, Constituția a stabilit ierarhia actelor legislative adoptate de Parlament, a delimitat 
competențele între instituțiile politice supreme ale statului și a specificat domeniile care se regle-
mentează prin acte normative adoptate de Guvern.

Constituția a consfințit drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului, proclamate de 
Declarația Universală a Drepturilor Omului și pactele internaționale cu privire la drepturile civile, 
politice, economice, sociale și culturale, și a dedicat un capitol separat principiilor aplicabile drep-
turilor și libertăților fundamentale. Declarația Universală a Drepturilor Omului, deși în forma sa 
originară nu poartă un caracter obligatoriu pentru Republica Moldova, după valoarea sa juridică 
a fost ridicată la rang de normă constituțională. Constituția a instituit un mecanism eficient de 
protecție a drepturilor omului, care corespunde standardelor internaționale în domeniu.

Revizuind relațiile dintre cetățean și stat, Constituția a statuat principiul responsabilității 
statului față de cetățean, garant al respectării căruia este Curtea Constituțională, împreună cu 
ramurile puterii: legislativă, executivă și judecătorească.

În Constituția Republicii Moldova trece ca un fir roșu ideea enunțată în Declarația franceză 
„Libertatea constă în a putea face tot ceea ce nu dăunează celuilalt: astfel, exercițiul drepturilor 
naturale ale fiecărui om nu cunoaște decât acele limite care sunt necesare altor membri ai societății 
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pentru a se bucura de aceleași drepturi”. Autorii noii Constituții au renunțat la principiul vechi, 
care a stat la baza constituțiilor sovietice: „A face ceea ce permite legea”, adoptând principiul  
„A nu face numai ceea ce interzice legea”, admițând libera dezvoltare.

Într-o viziune nouă, Constituția a reglementat corelația dintre dreptul intern și dreptul inter-
național. Principiile internaționale privind dreptul tratatelor au fost aplicate nu numai în raport 
cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, ci și în raport cu pactele și tratatele cu privire la 
drepturile omului la care Republica Moldova este parte. Potrivit normelor constituționale, trata-
tele internaționale care contravin Constituției intră în vigoare numai după revizuirea Constituției. 
În temeiul acestor norme, Republica Moldova și-a revizuit relațiile cu comunitatea internațională 
în privința dreptului tratatelor.

Un loc distinct în Constituție îl ocupă dispozițiile privind administrația publică locală, potrivit 
cărora administrația publică în unitățile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile 
autonomiei locale, ale descentralizării serviciilor publice, ale eligibilității administrației publice 
locale și ale consultării cetățenilor în problemele locale de interes deosebit.

Pentru prima dată în istoria statului nostru a fost instituită procedura inițiativei populare de 
revizuire a Constituției, într-un titlu separat reglementându-se procedura și limitele revizuirii 
Constituției sub controlul riguros al Curții Constituționale.

Constituția, ca factor stabilizator în societate
Prin valoarea și coerența normelor sale, Constituția îndeplinește una din cele mai importante 

misiuni – de factor stabilizator în societate. Nu poate fi trecut cu vederea faptul că în Republica 
Moldova Constituția a asigurat tranziția pașnică și eficientă de la totalitarism la sistemul demo-
cratic de guvernare, de la uni-partitism la pluralismul de opinii și multi-partitism.

Pentru înțelegerea rolului Constituției în societate este necesar a efectua o trecere în revistă a 
realizărilor obținute sub auspiciile ei.

Grație implementării normelor constituționale, Republica Moldova are în prezent un sistem 
juridic de guvernare bazat nu numai pe separația rigidă a puterilor de stat, ci și pe colaborarea 
eficientă a acestora.

Adoptarea Constituției a impulsionat desfășurarea și aprofundarea reformelor în domeniile 
sănătății, educației, bancar, financiar etc.

Pentru optimizarea exercitării și apărării drepturilor omului și realizarea principiului accesului 
liber la justiție a fost reformat sistemul judiciar. S-a deschis calea de acces la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului.

Adoptarea Constituției a impulsionat dezvoltarea proprietății private, a activității de antrepre-
noriat și formarea economiei de piață în ansamblu. În mare măsură, de încurajarea activității de 
întreprinzător și crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producție, prin-
cipii consfințite în Legea Fundamentală, depinde succesul dezvoltării economice a țării.

Garantând suveranitatea și independența statului nostru, Constituția a acordat reprezentan-
ților poporului posibilitatea de a soluționa problemele națiunii fără intervenții externe. În baza 
acestui fapt, Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline al unor prestigioase struc-
turi internaționale și regionale – ONU, OSCE, Consiliul Europei ș.a.

Tot în baza Constituției, din anul 2009, Republica Moldova, în scopul integrării europene, acceptă 
să facă parte din Parteneriatul Estic. La 29 noiembrie 2013, la Vilnius, Republica Moldova a parafat 
Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, care cuprinde și Acordurile creării unei zone de liber 
schimb, precum și liberalizarea vizelor, care s-a și produs începând cu 28 aprilie 2014. De curând, la 
27 iunie 2014, Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană.

20 de ani de la adoptarea Constituției, pe care societatea moldovenească i-a marcat la 29 iulie 
2014, au demonstrat viabilitatea ei ca Lege Supremă. Toate dispozițiile Constituției au o impor-



342

CONSTITUȚIA  REPUBLICII  MOLDOVA    

tanță egală, fiind un manifest al realizărilor și al dezideratelor care urmează a fi transpuse în 
viață. Înțelegem, însă, foarte bine că chiar și în statele cu cea mai avansată democrație și cu cele 
mai bogate tradiții constituționale nu există norme de drept ideale. Chiar și Constituția SUA, 
prima constituție scrisă, adoptată la 17 septembrie 1787, considerată cea mai stabilă constituție 
din lume, și-a deschis portița pentru 27 de amendamente. Nu face excepție nici Constituția Repu-
blicii Moldova, până în prezent fiind adoptate opt legi de revizuire. Ca urmare, au fost revăzute 
aproape o treime din normele constituționale.

Bineînțeles, unele modificări au fost provocate de realități obiective, legate de orientarea Repu-
blicii Moldova spre implementarea constituționalismului european, și anume: abolirea pedepsei 
capitale, emiterea mandatului de arest de către instanța de judecată, și nu de procuratură, concre-
tizarea restrângerii exercițiului unor drepturi și libertăți, sporirea independenței judecătorilor, 
reglementarea constituțională a instituției cetățeniei și altele. În opinia noastră, unele modificări 
au fost nemotivate. Cu toate acestea, considerăm că Republica Moldova are o Constituție bună, 
care poate da răspuns la toate situațiile, cu condiția că normele  ei vor fi interpretate cu bună 
credință. 

Dar, având o Constituție progresistă, trebuie, totuși, să recunoaștem că avem o realitate consti-
tuțională deplorabilă. În cei 20 de ani de aplicare a Constituției s-a constatat că realitatea vine 
în contradicție cu principiile constituționale, fiind încălcate egalitatea în fața legii, pluralismul 
(economic și politic), separarea puterilor și periodicitatea alegerii puterii. Nu este înțeles faptul 
că anume Constituția reprezintă legătura între juridic și politic. Ea are două fațete: una semnifică 
latura juridică, cealaltă – latura politică. Nu este conștientizat conținutul constituționalismului.

Exigențele statului de drept și democratic, drepturile omului, libertățile publice, organizarea, 
funcționarea, separarea și echilibrul puterilor – idei exprimate limpede în Constituție – trebuie 
să fie receptate în masă necondiționat de către subiecții de drept, astfel încât omul să simtă că 
trăiește într-o societate liberă, în care primează valorile general-umane.

Dreptul comportă două ipostaze: formularea reglementărilor și aplicarea lor în viață. La fel și 
constituționalismul are două aspecte: Constituția este corpul, litera sa, iar aplicarea conținutului 
normelor constituționale este sufletul. Unul fără altul nu pot exista, fiind inseparabile.

Au fost realizate aceste cerințe în ultimii douăzeci de ani? Cu regret, nu. De ce? Dacă ne referim 
la perioada ultimilor 15-16 ani, vom constata o sumedenie de cazuri de rezolvare a unor interese 
prin aranjamente, numite de unii autori „cârdășii”, realizate în afara câmpului constituțional.

Să ne imaginăm un arbore, structura căruia este cunoscută de toți: rădăcina, tulpina și coroana. 
Rădăcinile și tulpina sunt poporul, iar coroana constituie instituțiile statului. Copacul supravie-
țuiește primind prin ramurile sale energia solară, iar prin rădăcini – vlaga. Dar ce s-a întâm-
plat, însă, mai ales în perioada anilor 2001-2009? Guvernarea a încercuit ramurile. Le-a strâns în 
centru și astfel ramurile au început să putrezească: au căzut florile și frunzele, au putrezit vlăstarii 
și, ca rezultat, au degradat instituțiile statului.

Ce s-a întâmplat cu acest arbore în perioada de după 2009? Aceeași problemă. Guvernanții au 
partajat coroana, fiecare parte politică a guvernării a stabilit și folosește partea sa. Rezultatul este 
același. Nu-i conștientizat faptul că partajarea poate avea loc numai la nivelul împărțirii portofo-
liilor în guvernele de coaliție. În rest, interesele politice, de grup, clanuri etc. trebuie să fie înlătu-
rate. Trebuie să domine legea și Constituția.

 Conținutul normativ al Constituției n-ar trebui să depindă de interesele unor forțe politice, 
puteri oligarhice, clanuri, grupuri etc. Orice modificare a Constituției trebuie să corespundă prin-
cipiilor ingineriei constituționale. În legătură cu această deducție, vom pune o singură întrebare: 
care a fost necesitatea de a schimba regimul politic de guvernare de atâtea ori? Până în prezent, în 
Republica Moldova au fost instaurate următoarele regimuri:

1) 03.09.1990 – 27.08.1994 – regim prezidențial;
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2) 27. 08. 1994 – 05. 07. 2000 – regim semi-prezidențial;
3) 05. 07. 2000 – până în prezent – regim parlamentar.
Oare nu este prea mult ca într-o perioadă atât de scurtă să fie practicate trei regimuri politice? 

Situația ar putea fi comparată cu cea a unei familii sărace care a construit prima casă, apoi a demo-
lat-o pentru că stăpânului nu i-a plăcut așezarea ferestrelor; a construit a doua casă și, din nou, a 
demolat-o, a construit și a treia casă, dar și aici nu a reușit să trăiască, s-o aranjeze, să-și crească 
copiii... Acum planifică o nouă casă.

Cele mai multe modificări au fost operate prin Legea nr.1115 din 5 iulie 2000, care, în opinia 
noastră, este o lege anticonstituțională, deoarece s-a încălcat brutal unitatea materiei constituțio-
nale, provocând astfel un șir de crize politice și economice în stat.

Vom analiza doar procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova de către Parlament.
Inițial, a fost propus un proiect de lege de revizuire a Constituției, asupra căruia Curtea Consti-

tuțională a pronunțat un aviz pozitiv, potrivit căruia Președintele țării poate fi ales de 50%+1 din 
numărul deputaților aleși, însă Parlamentul a încălcat acest aviz și a introdus în Constituție o 
nouă variantă a art. 78, potrivit căruia șeful statului se alege cu 3/5 din numărul deputaților aleși, 
adică cu 61 de voturi din 101. Tot în baza acestei norme, nealegerea Președintelui țării are ca 
urmare dizolvarea Parlamentului.

Drept rezultat, Republica Moldova a funcționat mai mult de 2 ani fără Președinte și trebuie să 
recunoaștem că această situație poate provoca noi crize și în viitor.

Legea nr.1115 a provocat, de asemenea, o serie de contradicții ce țin de atribuțiile Președin-
telui, rolul Guvernului într-o republică parlamentară și, îndeosebi, de rolul Primului Ministru.

Curtea Constituțională a dat peste cap noțiunea de supremație a Constituției
Un rol important în instaurarea și consolidarea constituționalismului îi revine Curții Consti-

tuționale. Anume Curtea Constituțională are îndatorirea de a asigura supremația Constituției.
În cei aproape 20 de ani de activitate, Curtea Constituțională a pronunțat un șir de hotărâri care 

au avut o rezonanță puternică în societate. Unele hotărâri, prin care au fost declarate neconsti-
tuționale decretul prezidențial privind demiterea ministrului apărării, hotărârea politică privind 
destituirea Președintelui Curții Supreme de Justiție, nerecunoașterea alegerilor prezidențiale, 
interpretarea art. 78 din Constituție privind alegerea Președintelui Republicii Moldova, decla-
rarea neconstituționalității desfășurării alegerilor locale anticipate și multe altele au zdruncinat 
clasa politică și au agitat societatea civilă. Însă aceste efecte au fost pozitive. Nefiind acceptate de 
unele forțe politice sau grupări oligarhice, ele au fost recunoscute și salutate de către specialiști. 
În jurisprudența sa, Curtea și-a respectat atribuțiile și s-a abținut de a se substitui altor organe 
statale.

În ultimul timp însă, Curtea Constituțională a adoptat unele hotărâri care, în opinia noastră, 
vin în contradicție cu atribuțiile constituționale ale acestei instituții.

Ar putea fi aduse ca exemplu câteva hotărâri ale Curții Constituționale:
1. Hotărârea din 05.12.2013, prin care Curtea Constituțională a recunoscut că, în cazul exis-

tenței unor divergențe între textul Declarației de Independență și textul Constituției, textul consti-
tuțional primar al Declarației de Independență prevalează asupra Constituției.

În opinia noastră, Curtea Constituțională a dat peste cap noțiunea de supremație a Consti-
tuției, recunoscută de doctrina națională de drept a Republicii Moldova, dar și de doctrinele de 
drept ale tuturor statelor lumii. Până la pronunțarea acestei hotărâri era știut și cunoscut faptul 
că Legea Supremă a statului este Constituția. Prin menționata hotărâre, Curtea Constituțională a 
introdus noțiunea de „bloc constituțional”: Declarația de Independență + Preambulul Constitu-
ției + conținutul normativ al Constituției. Însă, din câte se cunoaște, blocul constituțional trebuie 
să-l formeze legiuitorul constituant, și nu Curtea Constituțională.
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Recunoașterea preambulului Declarației de Independență ca o normă de drept, în opinia 
noastră, este greșită. Ni se pare că niciun izvor științific nu apreciază Declarația ca normă de 
drept. Mai mult decât atât, știința confirmă faptul că preambulul Constituției, ca și preambulul 
oricărui alt act juridic, nu cuprinde direcții, reguli de interpretare, norme juridice și nu este obli-
gatoriu. Astfel poate fi caracterizat și preambulul Declarației de Independență. Însemnătatea juri-
dică a Declarației de Independență constă în faptul proclamării independenței și atât.

Caracterizând Constituția SUA, un cercetător științific scria: „Preambulul Constituției SUA 
nici nu recunoaște vreo putere, nici nu oprește vreo acțiune, el doar explică motivația din spatele 
Constituției.” 

Trezește nedumerire faptul că Curtea Constituțională nici nu a observat că Republica Moldova, 
pe parcursul anilor 1990-1994, dispunea de Constituție, care a fost abrogată odată cu adoptarea 
noii Constituții la 29 iulie 1994.

Astfel, schimbând noțiunea de supremație a Constituției prin blocul de constituționalitate, 
Curtea Constituțională s-a substituit Parlamentului.

2. Nu este mai puțin controversată și Hotărârea din 14. 02. 2014, prin care Curtea Constitu-
țională a dispus că, în sensul art. 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității 
legilor cuprinde legile adoptate de Parlament „atât după, cât și înainte de publicarea în M.O.” la 
sesizarea Președintelui Republicii Moldova și a celorlalți subiecți cu drept de sesizare.

Până la pronunțarea acestei hotărâri, Curtea Constituțională accepta spre examinare doar sesi-
zările care vizau actele normative intrate în vigoare, publicate în Monitorul Oficial. Pe parcursul 
a aproape 20 de ani de la înființarea Curții Constituționale, s-a înrădăcinat controlul abstract sau 
concret posterior al actelor normative, efectuat la sesizare, adică după intrarea actelor în vigoare. 
Se respecta principiul „nepublicarea actului duce la inexistența lui”. În loc să aducă argumente 
privind schimbarea propriei jurisprudențe, Curtea s-a referit la jurisprudența Curții Constituți-
onale din România, care, într-adevăr, dispune de atribuția de a exercita controlul legilor înainte 
de publicarea lor. Însă această atribuție este prevăzută în legislație. Art. 146 lit. a) din Constituția 
României prevede dreptul CC de a se pronunța „asupra constituționalității legilor, înainte de 
promulgarea acestora, la sesizarea Președintelui României, a unuia dintre președinții celor două 
camere, a Guvernului, a Înaltei Curți de Casație și Justiție, a Avocatului Poporului, a unui număr 
de cel puțin 50 de deputați sau de cel puțin 25 de senatori, precum și din oficiu, asupra inițiati-
velor de revizuire a Constituției”.

Legislația Republicii Moldova, cu excepția controlului proiectelor de legi constituționale, nu 
prevede astfel de reglementări. Potrivit legislației în vigoare, procesul legislativ conține câteva 
etape, ultimele fiind: dezbaterea proiectului de lege, adoptarea legii, semnarea legii, promulgarea 
și publicarea legii. Curtea a decis că poate fi contestată legea „atât după, cât și înainte de publi-
carea în M.O”. Apare întrebarea: la ce etapă legislativă poate fi contestată legea?

La 2 iunie 2014, Curtea Constituțională, pare-se, a dat răspuns la această întrebare: ea a declarat 
neconstituțională Legea nr. 109 din 3 mai 2013, care a fost restituită Parlamentului spre reexami-
nare, fiind nepromulgată de Președintele Republicii Moldova.

Susținând ideea de neconstituționalitate a legii privind retragerea de către Parlament a manda-
tului judecătorilor constituționali prin hotărâri politice, socotim că Curtea Constituțională a lipsit 
Parlamentul de dreptul de reexaminare a legii, prevăzut de art. 74-75 din Regulamentul Parla-
mentului. Curioasă hotărâre, nu-i așa?

Considerăm că modificarea sau completarea atribuțiilor Curții ține de competența exclusivă a 
Parlamentului. Anume organul reprezentativ suprem determină regulile de comportare a fiecă-
ruia în stat. Supremația Constituției obligă toți subiecții raporturilor de drept constituțional și, în 
primul rând, Curtea Constituțională să activeze în câmpul constituțional.
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O nouă Constituție?
Unele grupări politice au lansat în societate ideea adoptării unei noi Constituții, motivând 

prin faptul că Constituția anului 1994 este depășită de timp, conține multe lacune, contradicții, 
inexactități etc. Întru desfășurarea reformei constituționale, prin decretul nr.83-V din 1 decem-
brie 2009, a fost constituită chiar și o comisie, al cărei membru este și autorul acestor rânduri. 
Grupul de lucru a elaborat un nou proiect al Constituției, care conține, în opinia noastră, multe 
lacune, neclarități și lucruri care trezesc nedumerire. Mă voi referi la un singur episod.

Autorii (proiectul încă nu a fost discutat în comisie) propun ca plafonul vârstei de partici-
pare la alegerile parlamentare să fie redus de la 18 la 16 ani. Știm însă că persoana are capacitate 
deplină de exercițiu al drepturilor și obligațiilor sale de la vârsta de 18 ani. Toată legislația Repu-
blicii Moldova operează cu acest plafon, pentru că anume la această vârstă, cu unele excepții, 
persoana se maturizează, este majoră și devine capabilă să-și exercite drepturile și să respecte 
obligațiile sale de cetățean al Republicii Moldova. Autorul acestor rânduri a efectuat un studiu al 
problemei. Fiind analizată legislația din 212 state, s-a constatat că în 190 din ele plafonul vârstei 
de exercitare a dreptului de vot este de 18 ani. În 13 state plafonul vârstei variază între 18-23 ani 
și doar în câteva state vârsta de participare la alegeri este de 16 ani. Comentariile sunt de prisos. 

Fiind conștienți de faptul că, practic, nu există norme de drept ideale și privind printr-o optică 
obiectivă, trebuie să recunoaștem că unele dispoziții ale Constituției Republicii Moldova pot fi 
modificate, de exemplu, art. 78 privind alegerea Președintelui Republicii Moldova, sau pot fi 
introduse norme noi, legate, de exemplu, de integrarea europeană a Republicii Moldova.

În prezent însă, pentru o guvernare mai eficace a societății, este necesar să se pună accentul nu 
pe lacunele Constituției și fundamentarea revizuirii sau, mai rău, a abrogării ei, ci pe valorificarea 
potențialului ei, realizarea deplină a prevederilor constituționale. Este necesar să fie folosite mai 
pe larg căile de transpunere în viață a Constituției. Or, potențialul Constituției este inepuizabil.

Revizuirea frecventă a normelor constituționale comportă mai multe pericole, cele mai grave 
fiind instabilitatea socială, nerecunoașterea Constituției de către membrii societății, pierderea de 
către Constituție a calității de factor stabilizator în societate. Pentru Republica Moldova aceste 
pericole sunt cu atât mai grave, cu cât statul nu a atins nivelul necesar de stabilitate politică și 
economică și nu a înregistrat o cultură politică și juridică avansată.

Orice țară democratică își dorește o Constituție viabilă, care, prin autoritatea și puterea dispo-
zițiilor sale, generează sistemul de drept și menține stabilitatea socială. Republica Moldova nu 
face excepție de la această regulă.

Nota redacției:
Victor Pușcaș a fost membru al comisiilor constituționale în 1990-1993, 1999 și 2009, membru 

al Consiliului Național pentru reforma organelor de drept, 2012, coordonator al grupurilor de lucru 
care au elaborat textul Constituției din 29.07.94.

Revista Institutului Național al Justiției nr. 2, 2014
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INIȚIATIVA POPULARĂ DE REVIZUIRE A CONSTITUȚIEI 
ARE UN SUPORT LEGAL ȘI CONSTITUȚIONAL

Victor PUȘCAȘ, 
doctor în drept, conferențiar universitar

Valeriu KUCIUK, 
doctor în drept, lector universitar 

În Republica Moldova, ideea referendumului a apărut la începutul anilor ’90, după procla-
marea Declarației de Independență. Drept exemplu servește Legea cu privire la referendum din 
26.05.921, care a funcționat până în 1997, când a fost adoptat și a intrat în vigoare Codul electoral 
al Republicii Moldova2. 

Face de remarcat că Parlamentul anilor 1990, ales în mod democratic, considera că „dezvol-
tarea și adâncirea procesului de democratizare presupune crearea de garanții reale pentru exerci-
tarea de către cetățenii Republicii Moldova a dreptului de a participa la conducerea treburilor de 
stat și obștești”3. Totodată, pornind de la normele exprese ale Constituției4, dar și având în vedere 
tradițiile parlamentarismului modern, trebuie să recunoaștem faptul că suveranitatea și puterea 
de stat aparține poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct și prin organele sale 
reprezentative. 

Așadar, certitudinea normelor constituționale ale Republicii Moldova, potrivit cărora „cele 
mai importante probleme ale societății și ale statului sunt supuse referendumului” și „hotărârile 
adoptate potrivit rezultatelor referendumului republican au putere juridică supremă”, obligă toate 
organele de stat să se conformeze. În special, în cazul prevederilor exprese din Constituția RM, 
potrivit cărora „dispozițiile privind caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum și 
cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin 
referendum, cu votul majorității cetățenilor înscriși în listele electorale”5.

Scopul lucrării. Investigarea juridică a modalității de consultare a populației în problemele de 
interes național, denumită de către cercetători plebiscit sau referendum.

Metodele științifice de cercetare aplicate: cercetarea comparativă și interpretativă, sinteza de 
drept comparat.

Cercetătorii din domeniul dreptului definesc referendumul ca o „instituție a democrației 
directe, prin care corpul electoral își exprimă opțiunea în cele mai importante probleme de interes 
național, având drept scop soluționarea lor pe întreg teritoriul țării ori într-o anumită unitate 
teritorială”6. Remarcăm că această noțiune, formulată succint, nu contravine doctrinei dreptului 
parlamentar, dar invers, este în consonanță armonioasă cu aceasta. Francezul Vincent Auriol 

1 Legea nr.1040-XII din 26.05.92 cu privire la referendum, M.O. nr. 8 din 01.09.1992 (abrogată prin CE nr.1381 
din 21.11.97, M.O. nr.81/08.12.97, art.667).

2 Codul electoral nr.1381 din 21.11.1997, M.O. nr.81 din 08.12.1997.
3 Preambulul Legii nr.1040- XII din 26.05.92 cu privire la referendum, M.O. nr.8 din 01.09.1992 (abrogată prin 

CE nr.1381 din 21.11.97, M.O. nr.81/08.12.97, art.667).
4 Art.75 al Constituției RM din 29.07.1994, M.O. nr.1 din 12.08.1994.
5 Art.75 și art.142 alin.(1) ale Constituției RM din 29.07.1994, M.O. nr.1 din 12.08.1994.
6 Muntean Iulian. Probleme supuse referendumului. Studiu în drept comparat. Teza de doctor în drept. Chiși-

nău, 2009.
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la timpul său afirma că „referendumul menține o legătură directă între națiune și reprezentanții 
săi; el încurajează educația politică a cetățenilor, îi obișnuiește să voteze idei și texte, el îi face să 
înțeleagă problemele de care depinde prosperitatea țării în propriul interes, el întreține activitatea 
publică și spiritul civic. El conferă legilor o forță. El ajută la înfrângerea rezistenței și la înlăturarea 
obstacolelor”1.

Autorii mai multor materiale de analiză2, atunci când au abordat subiectul referendumului, 
au constatat că „orice acțiune politică importantă, cu atât mai mult una de anvergură pentru tot 
poporul țării, poate și trebuie să fie inițiată abia după ce răspunde unor patru criterii fundamen-
tale: ea trebuie să fie justă, fezabilă, durabilă și prudentă”. În acest context, „justețea demersului 
este cea care dă motivație, or, apărarea valorilor democrației este un obiectiv care oferă legitimi-
tate oricărei acțiuni politice, desfășurate cu mijloace constituționale. Pentru că atunci când actorii 
politici renunță la apărarea pluralismului autentic, aceștia abdică de la misiunea lor fundamen-
tală într-un sistem democratic. Puterea executivă poate fi negociată de partide, dar acestea nu 
pot tranzacționa valorile fundamentale ale democrației. Fezabilitatea este dată de raportul între 
decizie și posibilitățile (instrumentele, resursele, contextul) aducerii ei la îndeplinire. Fezabilitatea 
este indicatorul fără de care nu poate fi demarată nicio acțiune, pentru că, oricât de justă ar fi ea, 
dacă nu poate fi pusă în aplicare, atunci, este evident, demersul nu trebuie inițiat. Acțiunea poli-
tică, pentru a fi eficientă, trebuie să confere siguranța că ea va fi durabilă. Dacă se consumă prea 
multe resurse pentru obținerea unei decizii, dar ea nu poate fi menținută, sau costurile durabilității 
sale devin împovărătoare, atunci acea acțiune trebuie amânată până când se va crea contextul 
favorabil pentru obținerea unui rezultat durabil. Dacă o acțiune are șanse de reușită doar pe un 
interval scurt de timp, ea devine nefolositoare, oricât de justă ar fi ideea de la care a plecat și oricât 
de fezabilă ar părea inițiativa. În sfârșit, actorii politici responsabili cu luarea deciziilor trebuie să 
manifeste prudență, care se stabilește ca raport între justețea deciziei și durabilitatea ei, pe de o 
parte, și între justețe și fezabilitate, pe de alta”.

În context remarcăm că, deși Declarația de Independență, adoptată la 27 august 1991 și fiind 
semnată de 278 de deputați în Parlament, n-a fost supusă aprobării prin referendum, era evident 
că avea o susținere masivă din partea tuturor păturilor sociale. Totodată, având în vedere că în anii 
1990-1994 forțele antistatale tratau actul de independență ca ceva artificial și temporar, conside-
rând că țara are o suveranitate redusă și este lipsită de independență, era necesar la acel moment 
de a desfășura un referendum republican, care să statueze status-quo-ul statului moldovenesc și 
să traseze vectorul de dezvoltare, asigurând stabilitatea și progresul țării.

Astfel, primul președinte al RM, dl Mircea Snegur, în anul 1994 a inițiat un referendum repu-
blican, intitulat „La sfat cu poporul”, pentru a afla dacă țara ar trebui să-și păstreze independența 
și integritatea teritorială. A fost pusă la vot întrebarea „Sunteți pentru ca Republica Moldova să se 
dezvolte ca stat independent și unitar, în frontierele recunoscute în ziua proclamării suveranității 
Moldovei (23.06.1990), să promoveze o politică de neutralitate și să mențină relații economice 
reciproc avantajoase cu toate țările lumii și să garanteze cetățeniilor săi drepturi egale în confor-
mitate cu normele dreptului internațional ?”. 

Este de remarcat că prezența la referendumul național din 1994 a fost de aproximativ 75% din 
numărul cetățenilor înscriși în listele electorale. La întrebarea formulată au răspuns „da” 95,4% 
din participanții la referendum. 

Trebuie avut în vedere și faptul că art.2 din Constituția Republicii Moldova consacră ideea 
deținerii puterii de stat de către popor. Prin referendumuri, populația țării participă direct la 
1 Usvad Lavinoin. Pro sau contra referendumurilor. Revista publică de drept. Florium. a.2008, nr.3.
2 Dan Pavel. Noile tendințe repetitive. Revista „Sfera politicii”. nr.171. București. 2012. http://www.sferapoliticii.

ro/sfera/171/art02-Pavel.php; Referendumul din 19 mai 2007. Institutul „Ovidiu Șincăi”. București, 01 iunie 
2007. http://www.fisd.ro/PDF/mater_noi/Referendum_Raport_FINAL_1%20iunie%202007.pdf 
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adoptarea deciziilor politice, exprimându-și adeziunea și vrerea. Ca urmare a acestui fapt, repre-
zentanții poporului trebuie să exercite puterea de stat în așa fel, încât legiferarea să se desfășoare 
sub controlul permanent al poporului. Referendumul, sau plebiscitul – cum mai este numit, este 
practicat în multe țări ale lumii, dar cu precauție. În procesul de legiferare se dă preferință orga-
nelor reprezentative, însă nici rolul inițiativelor populare nu este ignorat, în unele state referen-
dumurile fiind destul de frecvente. De exemplu, în Elveția (țara democrației ideale1), în perioada 
anilor 1948-2012, au fost petrecute 528 de referendumuri, majoritatea (peste 70%) fiind desfășu-
rate la inițiativa autorităților publice. 

Potrivit unui studiu comparat care a cuprins 23 de state europene2, în perioada anilor 1990-
2012, au fost organizate referendumuri: în Irlanda – 17, Italia – 13, Letonia – 11, Lituania – 10, 
Marea Britanie – 8 etc.

Este de menționat că legislația europeană, precum și Comisia de la Veneția3 recomandă con-
sultarea poporului pe calea referendumului pentru aprobarea tratatelor europene: ratificarea 
Constituției Europene (din 28 de state numai 2 state au respins Constituția prin referendum),  
a tratatului de la Lisabona, integrarea în UE și altele.

În RM referendumurile nu sunt atât de populare. În afară de referendumul din 1994, cele-
lalte referendumuri (din 1999 si din 2010) practic au eșuat. În opinia noastră, vina pentru eșecul 
acestora o poartă autoritățile. Astfel, la referendumul republican consultativ din 23 mai 1999 a 
fost propusă pentru dezbatere următoarea chestiune: „Sunteți pentru modificarea Constituției în 
scopul instituirii sistemului prezidențial de guvernare în RM în cadrul căruia Președintele republicii 
ar fi responsabil de formarea și conducerea Guvernului, precum și de rezultatele guvernării țării ?”.

Pentru referendum au participat 58,3% din numărul total de alegatori înscriși in listele electo-
rale, dintre care majoritatea au răspuns „Da”. 

Deși 55,33% din alegători au votat în favoarea instituirii sistemului prezidențial, clasa politică 
din acea perioadă a neglijat totalmente opinia majorității, mai mult chiar, prin Legea nr.1115/2000, 
a schimbat regimul de guvernare4. Fiind până atunci „o republică semi-prezidențială”, statul 
Republica Moldova a devenit o „republică parlamentară”.

Al treilea referendum s-a desfășurat în Republica Moldova la 5 septembrie 2010. Drept temei 
pentru desfășurarea referendumului a servit hotărârea Parlamentului nr.150 din 07.07.2010 
asupra proiectului de lege constituțională pentru modificarea art.78 din Constituția RM. Popu-
lația urma să răspundă la întrebarea: „Sunteți pentru modificarea Constituției care să permită 
alegerea președintelui RM de întreg poporul? Da, Nu?”.

Prin Hotărârea Curții Constituționale nr.22 din 23 09.2010 cu privire la confirmarea rezulta-
telor referendumului republican constituțional din 05.09.2010, referendumul a fost declarat neva-
labil din cauza participării la vot a mai puțin de 1/3 din numărul persoanelor înscrise în listele 
electorale. La această Hotărâre a Curții Constituționale nr.22/2010 a fost expusă și o opinie sepa-

1 În Elveţia se organizează referendumuri locale la nivelul cantoanelor. Elveţienii sunt obișnuiţi să voteze de  
cel puţin patru ori pe an, exprimându-și opinia în privinţa unor probleme care în alte ţări sunt rezervate de 
obicei Parlamentului. În privinţa unei legi importante, elveţienii au întotdeauna ultimul cuvânt de spus, 
dacă adună suficiente semnături pentru a porni un referendum. Ei pot iniţia modificări ale legilor și chiar ale 
constituţiei. Estimările arată că mai mult de jumătate din referendumurile din întreaga lume au loc în Elveţia. 
În aceste condiţii, această ţară mică cu doar opt milioane de locuitori este considerată un model ideal  
de democraţie. http://www.zf.ro/zf-24/puterea-democratiei-referendum-elvetienii-au-respins-cel-mare-salariu- 
minim-lunar-lume-3-200-euro-ar-beneficiat-ales-angajatii-slab-calificati-industria-serviciilor-12633379 

2 Camelia Badea. „Câte tipuri de prag la referendum există în Europa”. www.ziare.com/politica/referendum 
3 Comisia Europeană pentru democrație prin drept (Comisia de la Veneția). Strasbourg, 19 martie 2007. http://

www.e-democracy.md/files/elections/venice-code-good-practice-referendums-17-03-2007-ro.pdf 
4 Legea nr.1115 din 05.07.2000 cu privire la modificarea și completarea Constituţiei Republicii Moldova, M.O. 

nr. 88-90 din 28.07.2000.
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rată, prin care s-a cerut ca referendumul din 05.09.2010 să fie declarat nul din cauza mai multor 
încălcări ale legislației electorale comise de către instituțiile statului. În Hotărârea sa din 2010 
Curtea Constituțională a menționat că „nu a constatat în campania de organizare și pe durata 
desfășurării referendumului încălcări grave ale prevederilor Codului electoral de natură să influen-
țeze rezultatele referendumului”, cu toate că „existau motive serioase pentru a nu trece cu vederea 
încălcările comise de unele partide politice și organizații social-politice – concurenții electorali”, și 
anume „acțiunile PCRM, PSD și Mișcării social-politice republicane „Ravnopravie”, înregistrate 
la CEC în calitate de concurenți electorali, care au chemat deschis electoratul la boicotarea refe-
rendumului constituțional…” – „acțiuni care cad sub incidența art.172 din Codul electoral, fiind 
încălcări grave care au influențat rezultatele referendumului” 1. 

Totodată, remarcăm că, în cazul dat, a fost importantă și decisivă Hotărârea Comisiei Elec-
torale Centrale nr.3281/2010, care prevedea că „odată cu înregistrarea, partidele politice și orga-
nizațiile social-politice își vor exprima opțiunea în problema referendumului republican constituți-
onal”2, chiar dacă unii concurenți electorali (PCRM, PSD și mișcarea „Ravnopravie”), solicitând 
înregistrarea la CEC, concomitent au declarat că vor chema electoratul să nu participe la referen-
dum. CEC-ul nu numai că a înregistrat programele acestor concurenți electorali, dar și a creat 
condiții pentru realizarea acțiunilor subversive, concurenții electorali respectivi beneficiind de 
timp de antenă gratuit la instituțiile publice ale audiovizualului.

Precum s-a menționat în opinia separată la Hotărârea Curții Constituționale nr.22 din  
23.09.2010, la care subsemnăm, „concurenții electorali respectivi au promovat această idee prin 
agitația efectuată. Însă, conform art.1 din Codul electoral, prin agitație electorală sunt definite acți-
unile „de pregătire și difuzare a informației, care au scopul de a-i determina pe alegători să voteze 
pentru unii sau pentru alți concurenți electorali”, dar nu de a-i determina să nu participe la refe-
rendum. Această normă cu caracter administrativ nu poate fi interpretată de concurenții electorali 
la discreția lor. Pentru aceste considerente CEC trebuia să interzică orice agitație de acest gen și să 
retragă înregistrarea concurenților electorali respectivi”. 3

Dar trebuie să recunoaștem că referendumul a eșuat și din cauza partidelor politice aflate la 
guvernare, care, în loc să explice alegătorilor scopul referendumului, prin agitația efectuată, au 
promovat ideea de boicotare a referendumului. 

Mișcarea populară „Platforma Da” a înaintat inițiativa de revizuire a art.60 alin.(2), 70 alin.
(3), 78 și 89 din Constituția RM, care, la 05.11.2015, a fost recepționată de Comisia Electorală 
Centrală și prezentată Curții Constituționale cu formularea următoarelor întrebări: „1.Sunteti 
pentru modificarea art.60 alin.(2) din Constituție în vederea reducerii numărului deputaților, prin 
substituirea cifrei 101 cu cifra 71? – Pentru/Contra”. 

2. Sunteți pentru excluderea alin.(3) al art.70 din Constituție, care stipulează că deputatul nu 
poate fi reținut, arestat, percheziționat, cu excepția cazurilor de infracțiune flagrantă, sau trimis în 
judecată fără încuviințarea Parlamentului, după ascultarea sa? – Pentru/Contra. 

3. Sunteți pentru modificarea și completarea art.78 din Constituție, în vederea alegerii Președin-
telui RM prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat? – Pentru/Contra. 

4. Sunteți pentru expunerea art.89 din Constituție într-o nouă redacție, care să prevadă că în 
cazul săvârșirii de către Președintele RM a unor fapte care încalcă Constituția, Parlamentul poate 

1 Hotărârea Curții Constituționale nr.22 din 23 09.2010 cu privire la confirmarea rezultatelor referendumului 
republican constituțional din 05.09.2010.

2 Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.3281 din 13 iulie 2010 privind aprobarea Regulamentului privind 
modul de participare a partidelor politice și a altor organizații social-politice la campania electorală pentru 
desfășurarea referendumului republican constituțional din 5 septembrie 2010.

3 Hotărârea Curții Constituționale nr.22 din 23 09.2010 cu privire la confirmarea rezultatelor referendumului 
republican constituțional din 05.09.2010.
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aproba inițiativa a cel puțin 1/3 de deputați de suspendare din funcție, cu organizarea în cel mult 
70 de zile a unui referendum privind demiterea Președintelui? – Pentru/Contra”.

Prin avizul Curții Constituționale nr.2 din 10.11.15, inițiativa de desfășurare a referendumului 
republican constituțional a fost aprobată1. Însă avizul Curții Constituționale, în afară de unele 
aprecieri pozitive, cum ar fi: „obligația constituțională a Parlamentului de a stabili neîntârziat 
data și de a aloca mijloace financiare necesare referendumului republican”, mai conține, în opinia 
noastră, și unele neclarități. Astfel, conform opiniei Curții, „termenul de șase luni, în interiorul 
căruia proiectul de lege constituțional nu poate fi adoptat, include perioada de după înregistrarea 
la Comisia Electorală Centrală a grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor și verificarea 
listelor de subscripție”. 

Aplicând metoda analizei comparative, deducem existența a trei probleme: 1) înregistrarea 
grupului de inițiativă, 2) colectarea semnăturilor și 3) verificarea listelor de subscripție, care nu 
coincid după perioada de timp necesară și stabilită legal. 

După cum se știe, grupul de inițiativă privind organizarea referendumului a fost înregistrat la 
20.11.2015. Termenul pentru colectarea semnăturilor constituie 3 luni. 

Verificarea listelor de subscripție trebuie să fie realizată de către Comisia Electorală Centrală 
într-un termen de 15 zile, acestea urmând a fi prezentate biroului permanent al Parlamentului 
RM în termen de 3 zile. 

Ca urmare a acestor acțiuni, Parlamentul RM, tocmai în termen de 6 luni de la primirea propu-
nerii de inițiere a referendumului, poate adopta o hotărâre cu privire la desfășurarea referendu-
mului republican. 

Luând în calcul că înregistrarea grupului de inițiativă a avut loc la 20.11.15, plusăm la acest 
termen 3 luni, 15 zile și încă 3 zile și, în sfârșit, 6 luni, rezultă că propunerea de desfășurare a refe-
rendumului ar putea fi acceptată spre examinare de către Parlament aproximativ în luna decem-
brie 2016. Ținând cont că pentru examinare Parlamentul RM dispune de un termen de până la 
6 luni și prognozând desfășurarea referendumului numai după 6 luni de la adoptarea hotărârii 
respective, atunci putem conchide că inițiativa populară poate fi realizată abia la sfârșitul anului 
2017. 

Trebuie avut în vedere și faptul că Parlamentul RM ar putea să nu aprobe desfășurarea refe-
rendumului. 

Anume despre acest fapt a comunicat secretarul Comisiei Electorale Centrale, dl A.Volentir2. 
În opinia sa, decizia privind oportunitatea desfășurării referendumului îi aparține Parlamentului, 
care poate fi de acord cu inițiativa populară sau o poate respinge. În acest sens este elocvent 
cazul de neglijare a (neadoptare, respingere) a proiectului Hotărârii Parlamentului nr.2946 din 
26.12.2002 cu privire la desfășurarea referendumului republican legislativ, inițiat de deputații 
în Parlament dnii Mihai Petrache, Dumitru Braghiș, Vladimir Cociorva și Ion Guțu. Inițiativa 
populară din partea a 213250 de cetățeni privind reforma sistemului electoral a fost înaintată 
Parlamentului spre examinare la 26.12.2002, însă deputații, fără a se pronunța asupra ei nici pro, 
nici contra, nu au adoptat nici un act.
1 Curtea Constituțională a avizat pozitiv inițiativa civică de revizuire a Constituției prin referendum republi-

can. http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=683&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/
Noutati/Curtea-Constitutionala-a-avizat-pozitiv-initiativa-civica-de-revizuire-a-Constitutiei-prin-referen-
dum-republican 

2 De parlamentari depinde dacă va fi sau nu referendum, secretar CEC, 02 Noi. 2015. (Secretarul CEC a amintit 
despre anul 2003, când fostul lider politic Dumitru Braghiș a adunat semnături într-o chestiune similară. Bra-
ghiș, fiind parlamentar, având tribuna Parlamentului pentru a susţine această iniţiativă, totuși nu a izbutit să 
o ducă până la un final logic. „Inițiativa respectivă s-a prăfuit timp de 6 luni în Parlament, iar după expirarea 
termenului de 6 luni parlamentarii s-au spălat pe mâini și au spus că tema nu mai este actuală. Până la urmă, 
totul va decide Parlamentul”, a notat Andrei Volentir.) http://www.ipn.md/ro/politica/72724 
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Autorii proiectului, la 03.03.2003, au sesizat Curtea Constituțională, care, prin decizia publi-
cată în MO nr.48 din 18.03.2003, a respins sesizarea pentru motivul lipsei obiectului. Este de 
remarcat faptul că decizia respectivă a fost adoptată fără a se lua în considerare opinia separată, 
prin care un judecător și-a exprimat dezacordul cu decizia Curții, deoarece Parlamentul RM, în 
baza art.150 din Codul electoral, era obligat să adopte hotărârea de desfășurare a referendumului, 
neavând prin definiție dreptul de a respinge inițiativa populară legală. Or, într-un stat de drept 
voința poporului exprimată direct are putere supremă. Indiferent de existența/ inexistența actului 
juridic al Parlamentului, Curtea Constituțională este obligată să verifice nu numai acțiunea Parla-
mentului RM, exprimată printr-un act legislativ, dar și inacțiunea acestuia.

Consultarea directă a cetățenilor în probleme importante pentru întreaga societate este unul 
dintre principiile statului de drept. Pentru realizarea acestor scopuri, în dispozițiile privind iniți-
ativa populară de revizuire a Constituției au fost operate ulterior modificări. Inițial, art.141 din 
Constituția RM statua că revizuirea Constituției poate fi inițiată de un număr de cel puțin 200 mii 
de cetățeni cu drept de vot, una din condiții fiind ca cetățenii care inițiau revizuirea Constituției 
să provină din cel puțin jumătate din raioane și municipii, iar în fiecare din ele în sprijinul iniți-
ativei trebuiau să fie înregistrate cel puțin 5000 de semnături. Prin Legea nr.1115 din 05.07.2000, 
în art.141 alin.(1) lit.a), textul „raioane și municipii” a fost substituit cu textul „unități administra-
tiv-teritoriale de nivelul al doilea”, iar cifra „5000” a fost înlocuită cu cifra „20000”. 

În consecință, pentru înaintarea inițiativei de desfășurare a unui referendum republican, este 
necesară colectarea a 360 mii de semnături ale cetățenilor cu drept de vot, deși Constituția prevede 
doar 200 mii de semnături.

Ulterior, prin reforma din 07.07.2000, legiuitorul, în mod conștient, a majorat numărul de 
cetățeni care pot iniția un referendum cu încă 160 de mii, stabilind colectarea a 20 mii de semnă-
turi dintr-un șir de unități administrativ–teritoriale de nivelul al doilea, inclusiv din unități care 
dispun în total de 20-30 mii de locuitori. Obstacolele în desfășurarea referendumurilor sunt gene-
rate nu numai de autoritățile publice, dar și de unii experți în dreptul constituțional, politicieni și 
practicieni1. Se susținea că revizuirea Constituției poate avea loc numai pe cale parlamentară, cu 
excepția prevederilor referitoare la caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum 
și a celor referitoare la neutralitatea permanentă a statului2. După adoptarea proiectului de revi-
zuire cu votul a 2/3 din numărul total al deputaților aleși, acesta urmează să fie aprobat prin 
referendum, cu votul majorității cetățenilor înscriși în listele electorale. Deputatul S. Sîrbu, de 
exemplu, afirma că a prezentat opiniei publice „10 argumente pe care absolut nimeni nu a putut 
să le combată” 3.

Așadar, președintele Curții Constituționale, contrar unor norme imperative din legislația în 
vigoare4, care obligă judecătorul Curții Constituționale „să nu ia poziție publică sau să dea consul-
tații în probleme de competența Curții Constituționale”, se pronunță public că „Legea Supremă 
a țării nu poate fi modificată prin referendum”5.
1 Alexandru Tănase: Constituţia nu poate fi modificată prin referendum. Ziarul „Adevărul” din 10.10.2015, 

http://adevarul.ro/moldova/actualitate/alexandru-tanase-constitutia-nu-modificata-referendum-1_5618 
a41af5eaafab2c7fb92d/index.html, Poziția deputatului S. Sîrbu expusă la www.deschide.md din 20.10.2015 – 
autorul emisiunii – Svetlana Matei. 

2 Art.142 alin.(1) din Constituția RM.
3 S. Sîrbu: Referendumurile constituționale n-au nicio putere juridică. http://deschide.md/ro/news/politic/ 

20279/Sergiu-S%C3%A2rbu-Referendumurile-constitu%C8%9Bionale-n-au-putere-juridic%C4%83.htm 
4 Art.17 lit.b) din Legea nr.317 din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituțională, publicată la 07.02.1995 în 

M.O. nr.8.
5 Alexandru Tănase: Constituția nu poate fi modificată prin referendum. Ziarul „Adevărul” din 10.10.2015, 

http://adevarul.ro/moldova/actualitate/alexandru-tanase-constitutia-nu-modificata-referendum-1_5618 
a41af5eaafab2c7fb92d/index.html
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În avizul său asupra inițiativei de revizuire a articolelor 78, 85, 89, 91 și 135 din Constituția 
Republicii Moldova prin referendum republican Curtea Constituțională afirmă, în pct.30, că 
„Legea fundamentală reglementează 2 tipuri de referendumuri naționale: cel inițiat de Președintele 
Republicii sau Parlament asupra unor probleme de interes național, menționat la art.66, 75 și 88, și 
cel prin care se aprobă revizuirea Constituției, reglementat de art.142 alin.(1).” Mai jos, în pct.39, 
Curtea a reținut că „posibilitatea desfășurării referendumului constituțional pentru modificarea 
Constituției a fost consacrată pe cale jurisprudențială, prin interpretarea funcțională și coroborată 
a normelor constituționale. Or, textul Constituției nu prevede expres posibilitatea organizării refe-
rendumurilor constituționale decizionale, altele decât cele pentru validarea legilor constituționale 
adoptate de Parlament pentru revizuirea dispozițiilor privind caracterul suveran, independent și 
unitar al statului, precum și a celor privind neutralitatea permanentă a statului, prevăzută de 
articolul 142 alin. (1) din Constituție ”1. Așadar, conform statuărilor Curții, Constituția RM nu 
prevede revizuirea sa prin referendum, or, posibilitatea revizuirii Constituției pe cale referendară 
și-a găsit consacrarea exclusiv pe cale jurisdicțională. 

Efectuând o analiză comparativă a avizului citat cu alte avize, precum și cu avizul Curții Consti-
tuționale din 06.07.20102, considerăm că, pentru a enunța concluzii obiective, Curtea ar trebui 
să manifeste continuitate în propria jurisprudență și să supună analizei legislația în vigoare la 
acest compartiment, or, în art.141-144 din Codul electoral este reglementată detaliat procedura 
de desfășurare a referendumului republican, inițiată de cetățeni, și anume: ordinea înregistrării 
grupului de inițiativă, colectarea semnăturilor, prezentarea și verificarea listelor de subscripție, 
alte aspecte de organizare și desfășurare a referendumului. 

În contextul menționat, considerăm că, dacă la modificarea Constituției pe cale parlamen-
tară, Parlamentul RM este în drept să adopte o lege cu privire la modificarea Constituției după 
cel puțin 6 luni de la data prezentării inițiativei, în cazul inițiativei populare respectarea unui 
asemenea termen nu este necesară și nici întemeiată.

De asemenea, menționăm că în avizul nr.2 din 10.11.2015 Curtea Constituțională recomandă 
că „în vederea diferențierii opțiunii electoratului, chestiunile supuse referendumului urmează a fi 
formulate separat (rezumatul însoțit de textul corespondent din proiectul Legii) conform obiecti-
vului de reglementare, inclusiv pe buletine de subscripție și buletine de vot distincte”. 

Referitor la alegerea șefului statului, Curtea a statuat în pct.43 al Avizului nr.1 din 22.09.2014 
următoarele: „Modificarea majorității necesare pentru alegerea Președintelui țării se poate efectua 
doar prin lege constituțională, care trebuie să se încadreze în ordinea constituțională existentă, 
respectându-se procedura prevăzută de Titlul VI din Legea Supremă.”3

În opinia noastră, o parte din aceste interpretări ale Curții Constituționale contravin art.155 
din Codul electoral, care prevede condiția că „pe fiecare foaie din listele de subscripție se expune 
întrebarea sau întrebările preconizate a fi supuse referendumului republican”. De aceea consi-
derăm că este dreptul alegătorilor de a-și expune părerea asupra fiecărei întrebări nemijlocit la 
referendum, potrivit art.162 alin.(2) din Codul electoral. 

De asemenea, considerăm necesară respectarea procedurilor și termenelor prescrise de legis-
lația electorală, care detaliază prevederile art.2, art.39, art.66 lit.b) si art.75 din Constituția RM. 

1 Avizul Curții Constituționale nr.1 din 22.09.2014 asupra inițiativei de revizuire a articolelor 78, 85, 89, 91 si 
135 din Constituție prin referendum republican. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lan-
g=1&id=355237 

2 Avizul Curții Constituționale nr.3 din 06.07.2010 asupra inițiativei de revizuire a art.78 din Constituție prin 
referendum republican. 

3 Avizul Curții Constituționale nr.1 din 22.09.2014 asupra inițiativei de revizuire a articolelor 78, 85, 89, 91 
și 135 din Constituție prin referendum republican. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc& 
lang=1&id=355237
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Referitor la temeiurile pentru desfășurarea referendumului privind revizuirea Constituției, în 
opinia noastră, Curtea n-a luat în considerație nici jurisprudența sa anterioară. Astfel, în Hotă-
rârea Curții Constituționale nr.57 din 03.11.1999 privind interpretarea art.75 alin.(2) și art.143  
din Constituție s-a constatat că „procedura de revizuire a Constituției prevăzută în art.75 și 
art.141-142 îmbină tehnicile specifice democrației reprezentative (Parlamentul) cu cele ale demo-
crației directe (referendumul)”. 

Potrivit art.75 din Constituție, cele mai importante probleme ale societății sunt supuse referen-
dumului, care de fapt este mijlocul prin care poporul își exercită nemijlocit voința sa. În sensul 
dat, referendumul poate viza un proiect de lege, inclusiv atunci când este declarat de Parlament 
în baza art.66 lit.d) din Constituție, fie o problemă de interes național, pentru care se cere expri-
marea opiniei alegatorilor.

Hotărârile adoptate potrivit rezultatelor referendumului republican au putere juridică 
supremă și nu afectează procedura de revizuire a Constituției, stabilită de art.141-143 din Con-
stituția RM.

Ultima afirmație este un răspuns adresat actorilor politici care consideră că rezultatele referen-
dumurilor desfășurate din inițiativa populară trebuie să fie aprobate tot de către Parlament, cu 
votul a două treimi din numărul deputaților aleși. 

La acest subiect menționăm că în Hotărârea nr.15 din 11.04.2000 cu privire la controlul consti-
tuționalității art.150 din Codul electoral Curtea își dezvoltă jurisprudența sa în problemele revi-
zuirii Constituției prin ambele căi: parlamentară și referendară. Ea a constatat că legiuitorul a 
stabilit două proceduri de legiferare: 1) procedura parlamentară și 2) procedura prin care poporul 
își exercită suveranitatea – referendumul.

Existența a două proceduri de legiferare este prezumată, de asemenea, de prevederile art.148 
alin.(5) din Codul electoral, potrivit cărora în cazul în care revizuirea uneia și aceleiași prevederi 
a Constituției este inițiată concomitent de Parlament și de cetățeni, legiuitorul acordă prioritate 
inițiativei cetățenilor.

Prin urmare, la revizuirea Constituției pot fi aplicate două proceduri: parlamentară – cu res-
pectarea art.141-143 din Constituție, si referendară – cu respectarea prevederilor art.2, art.39, 
art.66 lit.b) și art.75 din Constituția RM. În contextul investigat, atragem atenția că prin Hotărâ-
rea nr.15 din 11.04.2000 Curtea a declarat neconstituționale posibilele limitări privind înaintarea 
inițiativei populare, indicând că „Parlamentul nu este în drept să stabilească pe cale legislativă 
restricții asupra declarării referendumului republican în cazul în care inițiativa populară provine 
de la cetățeni”.

În opinia noastră, nici Curtea Constituțională nu este în drept să aplice regulile prevăzute 
pentru revizuirea Constituției pe cale parlamentară în cazul în care inițiativa pentru desfășurarea 
referendumului provine de la cetățeni.

Facem o remarcă suplimentară pentru autorii care consideră că numai Parlamentul este în 
drept să revizuiască Constituția, art.75 „Referendumul” este inclus de legiuitor în capitolul IV 
„Parlamentul” din Constituție.

Așezarea logică a normelor constituționale ne obligă să recunoaștem că acestea prevăd ambele 
căi de revizuire a Constituției: parlamentară și prin referendum. Dar pentru a exclude posibilele 
interpretări, este necesar, în opinia noastră, să fie expuse într-o redacție nouă normele articolelor 
60, 75 și 143 din Constituție. 

La acest capitol, vom adăuga că în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului1 s-a 
reținut următoarele: „Curtea amintește faptul că o „lege” este o normă formulată cu destulă pre-
cizie pentru a permite unui cetățean să decidă conduita și să prevadă, în mod rezonabil, în funcție 
de circumstanțele cauzei, consecințele care ar putea rezulta dintr-un fapt determinat. Totodată, 
1  Hotărârea CEDO asupra cazului „Amihalachioaie contra Moldovei” din 20.04.2004.
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aceste norme nu trebuie să fie previzibile cu certitudine absolută, chiar dacă o astfel de certitudine 
ar fi binevenită, deoarece dreptul trebuie să știe să se adapteze la schimbările de situație”. 

În concluzie, considerăm că art.75 din Constituția RM în coroborare cu alte norme constitu-
ționale și de drept este aplicabil în cazul inițiativei populare de revizuire a Constituției și creează 
un cadru constituțional suficient, fără a fi obligatorii constatările prevăzute de art.141-143 din 
Constituție. 

Astfel, putem conchide că, actualmente, inițiativa populară de revizuire a Constituției prin 
referendum dispune de veșmîntul legal și constituțional necesar. Rămâne doar ca autoritățile 
publice să nu creeze obstacole artificiale în exprimarea de către poporul Republicii Moldova a 
voinței sale.

Publicat în: Legea și Viața, Chișinău, 2016, nr.3, pp.10-17. 
  https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/43597



355

25 de ani

HOTĂRÎREA 
PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

privind crearea grupului de lucru pentru analizarea  
aspectelor juridico-constituționale și elaborarea proiectului de lege  
privind statutul de neutralitate permanentă al Republicii Moldova  

nr. 99 din 14.05.2015
 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 131-138 art. 252 din 29.05.2015 
(în vigoare 14.05.2015) 

În temeiul art.47 alin.(5) din Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova, adoptat prin 
Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996, avînd în vedere importanța subiectului abordat în proiectul 
de Lege nr.4 din 21 ianuarie 2015 cu privire la statutul de neutralitate permanentă al Republicii 
Moldova, și în scopul dezvoltării bazelor politice, militare, economice și umanitare ale statutului 
constituțional de neutralitate permanentă al Republicii Moldova,

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art.1. – Se constituie grupul de lucru pentru analizarea aspectelor juridico-constituționale și 

elaborarea proiectului de lege privind statutul de neutralitate permanentă al Republicii Moldova 
în următoarea componență:

BOLEA Vasile – Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova
NEGUȚA Andrei – Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova
DIACOV Dumitru – Fracțiunea parlamentară a Partidului Democrat din Moldova
SÎRBU Serghei – Fracțiunea parlamentară a Partidului Democrat din Moldova
POSTOICO Maria – Fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova
REȘETNICOV Artur – deputat neafiliat
VITIUC Vladimir – deputat neafiliat.

[Art.1 în redacția Hot. Parl. nr.189 din 22.07.2016, în vigoare 22.07.2016]
Art.2. – Grupul de lucru va avea următoarele obiective:
1) examinarea statutului de neutralitate permanentă al Republicii Moldova, consfințit în 

Constituția Republicii Moldova;
2) identificarea mecanismelor, inclusiv internaționale, de recunoaștere a statutului de neutra-

litate permanentă al Republicii Moldova;
3) modelarea unui concept general de neutralitate fezabil, sustenabil și compatibil cu prevede-

rile Constituției Republicii Moldova și cu arhitectura de securitate internațională;
4) studierea unor concepte internaționale referitoare la statutul de neutralitate permanentă, 

precum și a unor modele de neutralitate consacrate europene și elemente ce ar putea fi preluate și 
adaptate la statutul de neutralitate al Republicii Moldova.

Art.3. – În scopul îndeplinirii sarcinilor sale, grupul de lucru poate antrena specialiști din 
cadrul Comisiei juridice, numiri și imunități, Comisiei politică externă și integrare europeană, 
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Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, din cadrul Direcției generale juridice a 
Secretariatului Parlamentului, de asemenea poate apela la asistența altor specialiști și experți din 
Republica Moldova și din străinătate.

Art.4. – În vederea eficientizării activității sale, grupul de lucru va elabora un regulament 
intern, care va stabili modul de funcționare a acestuia.

Art.5. – Grupul de lucru va informa periodic Parlamentul despre rezultatul activității sale..
[Art.5 în redacția Hot. Parl. nr.198 din 19.11.2015, în vigoare 19.11.2015]
Art.6. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI     Andrian CANDU
Nr.99. Chișinău, 14 mai 2015. 
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HOTĂRÎREA 
CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

pentru interpretarea articolului 101 alin.(2) și (3) din Constituție
(efectele demisiei Prim-ministrului) nr. 16 din 17.06.2015 

Monitorul Oficial nr.416-422/99 din 02.12.2016 

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, statuând în componența: 
Dl Alexandru TĂNASE, președinte,
Dl Aurel BĂIEȘU,
Dl Igor DOLEA,
Dl Victor POPA, judecători,
cu participarea dlui Eugeniu Osipov, grefier,
Având în vedere sesizarea depusă la 16 iunie 2015 și înregistrată la aceeași dată, 
Examinând sesizarea menționată în ședință plenară publică,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,
Pronunță următoarea hotărâre: 

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituțională la 16 iunie 2015, în 
temeiul articolelor 135 alin.(1) lit.b) din Constituție, 25 alin.(1) lit.a) din Legea cu privire la Curtea 
Constituțională și 38 alin.(1) lit.a) din Codul jurisdicției constituționale, de către Președintele 
Republicii Moldova, dl Nicolae Timofti, privind interpretarea articolului 101 alin.(2) și (3) din 
Constituție.

2. Autorul sesizării a solicitat interpretarea prevederilor constituționale enunțate în următoa-
rele aspecte:

„a) În cazul demisiei Prim-ministrului și, respectiv, a întregului Guvern, în conformitate cu 
art.101 alin.(3) din Constituție, care este momentul intrării în vigoare a actului demisiei și care este 
forma actului demisiei ținând cont de prevederile art.6 din Legea cu privire la Guvern, conform 
cărora cererea de demisie a Prim-ministrului și a întregii componențe a Guvernului se prezintă 
Parlamentului? Cererea de demisie a Prim-ministrului înseamnă automat și demisia Guvernului 
în lipsa unei hotărâri de Guvern în acest sens?

b) Care este termenul în care Parlamentul urmează să se pronunțe asupra cererii de demisie 
a Prim-ministrului și a întregii componențe a Guvernului, ținând cont de principiul asigurării 
continuității exercitării puterii executive?

c) În cazul aprobării demisiei Prim-ministrului și a Guvernului, Președintele Republicii 
Moldova are obligația constituțională de a numi un Prim-ministru interimar până la formarea 
noului Guvern, în condițiile art.101 alin.(2) din Constituție?



358

CONSTITUȚIA  REPUBLICII  MOLDOVA    

d) Care sunt situațiile care s-ar încadra în noțiunea de imposibilitate definitivă a exercitării de 
către Prim-ministru, cu excepția decesului și a incompatibilității funcționale, a atribuțiilor sale?

e) În cazul demisiei Prim-ministrului în condițiile art.101 alin.(3) din Constituție, care este 
termenul formării noului Guvern?”

3. Prin decizia Curții Constituționale din 16 iunie 2015 sesizarea a fost declarată admisibilă, 
fără a prejudeca fondul cauzei.

4. În ședința plenară publică a Curții sesizarea a fost susținută de dl Ion Păduraru, secretar 
general al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, reprezentant al autorului sesizării. Parla-
mentul a fost reprezentat de dl Ion Creangă, șef al Direcției generale juridice a Secretariatului 
Parlamentului.

ÎN FAPT/CONTEXT
5. În data de 12 iunie 2015, în cadrul unei conferințe de presă, Prim-ministrul Chiril Gaburici 

și-a anunțat demisia.
6. În cadrul ședinței din 16 iunie 2015, Guvernul a adoptat Hotărârea nr.370, prin care, în 

conformitate cu prevederile art.100, 101 alin.(3) și 103 din Constituția Republicii Moldova și 
art.6 din Legea cu privire la Guvern și în legătură cu demisia Prim-ministrului, Prim-ministrul și 
întreaga componență a Guvernului și-au prezentat demisia. 

7. Potrivit Hotărârii Guvernului nr.370 din 16 iunie 2015, cererea de demisie a întregii compo-
nențe a Guvernului în legătură cu demisia Prim-ministrului a fost prezentată Parlamentului  
„spre examinare”. 

LEGISLAȚIA PERTINENTĂ
8. Prevederile relevante ale Constituției (M.O., 1994, nr.1) sunt următoarele:
Articolul 100. Încetarea funcției de membru al Guvernului
„Funcția de membru al Guvernului încetează în caz de demisie, de revocare, de incompatibi-

litate sau de deces.”
Articolul 101. Prim-ministrul
„(1) Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, respec-

tînd atribuțiile ce le revin.
(2) În cazul imposibilității Prim-ministrului de a-și exercita atribuțiile sau în cazul decesului 

acestuia, Președintele Republicii Moldova va desemna un alt membru al Guvernului ca Prim-mi-
nistru interimar pînă la formarea noului Guvern. Interimatul pe perioada imposibilității exerci-
tării atribuțiilor încetează, dacă Prim-ministrul își reia activitatea în Guvern.

(3) În cazul demisiei Prim-ministrului, demisionează întregul Guvern.” 
9. Prevederile relevante ale Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată 

în M.O., 2002, nr.131-133, art.1018) sunt următoarele:
Articolul 6. Demisia Guvernului
„Guvernul are dreptul să demisioneze din propria inițiativă.
Fiecare membru al Guvernului are, de asemenea, dreptul de a demisiona.
Demisionarea Prim-ministrului conduce la demisionarea Guvernului în componență deplină.
Cererea de demisie a Prim-ministrului și a întregii componențe a Guvernului se prezintă Parla-

mentului, care se pronunță asupra ei.
Cererile de demisie a unor membri ai Guvernului se prezintă Prim-ministrului și se aduc la 

cunoștința Președintelui Republicii Moldova.
Guvernul își dă demisia în cazul în care:
1) Parlamentul și-a exprimat neîncrederea în Guvern conform art.106 și 1061 din Constituție;
2) Prim-ministrul a demisionat sau a decedat;
3) a fost ales un nou Parlament (la prima lui ședință).”
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ÎN DREPT 
10. Din conținutul sesizării, Curtea observă că aceasta vizează, în esență, efectele demisiei 

Prim-ministrului, în special momentul în care survine demisia Prim-ministrului, condițiile de 
formă și procedură, precum și efectele acesteia asupra funcționării întregului Guvern. 

11. Astfel, sesizarea se referă la un ansamblu de elemente și principii cu valoare constituțio-
nală inter-conexe, precum continuitatea serviciului public, excluderea vidului de putere, deplina 
funcționalitate a instituțiilor statului, certitudinea juridică și răspunderea colectivă constituțio-
nal-politică a Guvernului. 

A. ADMISIBILITATEA
12. În conformitate cu decizia sa din 16 iunie 2015, Curtea a reținut că, în temeiul articolului 

135 alin.(1) lit.b) din Constituție, articolului 4 alin.(1) lit.b) din Legea cu privire la Curtea Consti-
tuțională și articolului 4 alin.(1) lit.b) din Codul Jurisdicției Constituționale, sesizarea prezentată 
ține de competența Curții Constituționale.

13. Articolele 25 lit.a) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 38 alin.(1) lit.a) din 
Codul jurisdicției constituționale abilitează Președintele Republicii Moldova cu dreptul de a 
sesiza Curtea Constituțională.

14. Curtea reține că prevederile articolului 101 din Constituție au fost anterior interpretate 
prin Hotărârea nr.18 din 27 aprilie 1999, însă prin Legea nr.1115-XIV din 5 iulie 2000 redacția 
acestui articol a fost modificată.

15. Curtea observă că aspectele abordate de către autorul sesizării nu au constituit anterior 
obiect de interpretare în instanța de contencios constituțional.

16. Curtea apreciază că sesizarea nu poate fi respinsă ca inadmisibilă și nu există nici un alt 
temei de sistare a procesului în conformitate cu prevederile articolului 60 din Codul jurisdicției 
constituționale. Curtea reține că a fost sesizată legal și este competentă să hotărască asupra inter-
pretării articolului 101 alin.(2) și (3) din Constituție. Prin urmare, Curtea va examina în conti-
nuare fondul sesizării.

17. Curtea reține că prerogativa cu care a fost învestită prin articolul 135 alin.(1) lit.b) din 
Constituție presupune stabilirea sensului autentic și deplin al normelor constituționale, care 
poate fi realizată prin interpretarea textuală sau funcțională, în măsura în care poate fi dedusă din 
textul Constituției, ținând cont de caracterul generic al normei, situațiile concrete pe care legiui-
torul nu avea cum să le prevadă la momentul elaborării normei, reglementările ulterioare (conexe 
sau chiar contradictorii), situațiile complexe în care norma trebuie aplicată etc.

18. Pentru a elucida aspectele abordate în sesizare, Curtea va opera, în special, cu prevederile 
articolului 101 din Constituție în coroborare cu articolele 98, 99, 100 și 103 din Constituție, utili-
zând toate metodele de interpretare legală, jurisprudența anterioară și principiile constituționale 
care asigură funcționarea în deplin echilibru a instituțiilor democratice.

 
B. FONDUL CAUZEI 
1. Argumentele autorului sesizării 
19. În opinia autorului sesizării, prevederile articolului 101 alin.(2) și (3) din Constituție au 

caracter ambiguu, ceea ce creează dificultăți la aplicarea acestora.
20. Potrivit autorului sesizării, demisia este un act juridic unilateral de voință al titularului 

funcției și care nu este susceptibil de control sau aprobare. Despre demisie se ia doar act, aceasta 
produce efecte juridice fără a fi necesară aprobarea sa. Pe de altă parte, articolul 6 din Legea cu 
privire la Guvern dispune că cererea de demisie a Prim-ministrului se prezintă Parlamentului, 
care se pronunță asupra ei. Astfel, în viziunea autorului sesizării, se creează o incertitudine cu 
privire la momentul intrării în vigoare a actului demisiei Prim-ministrului și a întregului Guvern, 
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nefiind clar dacă demisia Guvernului își produce efectele în momentul anunțării acesteia sau în 
momentul adoptării hotărârii Parlamentului privind demisia Guvernului.

21. În partea ce ține de definirea imposibilității definitive a exercitării funcției de Prim- 
ministru, în viziunea autorului sesizării, aceasta se referă la orice circumstanță incompatibilă cu 
continuarea exercitării funcției, alta decât decesul.

2. Argumentele Parlamentului
22. În cadrul ședinței publice a Curții Constituționale, reprezentantul Parlamentului a menți-

onat că, în cazul demisiei Prim-ministrului, Parlamentul doar urmează să ia act despre aceasta.
23. Totodată, Președintele Republicii Moldova nu-l poate obliga pe Prim-ministrul demisionar 

să-și exercite atribuțiile până la învestirea noului Guvern. Astfel, după demisia Prim-ministrului, 
Președintele în mod obligatoriu numește un Prim-ministru interimar. 

3. Aprecierea Curții
3.1. Principii generale
24. În esență, normele din Constituție formează un tot unitar, aflat într-o legătură logico-juri-

dică. Constituția consacră o diviziune tripartită a funcțiilor statului, care este un principiu funda-
mental de organizare a statului. Textul constituțional reflectă imaginea statului ca o structură de 
organe, între care și Guvernul, condus de un Prim-ministru. Pornind de la spiritul Constituției, 
trebuie să se asigure funcționalitatea tuturor instituțiilor statului. 

25. Normele și spiritul Constituției urmăresc să asigure perpetuarea exercitării puterii de către 
instituțiile statului, constituite în conformitate cu prevederile Constituției, iar situațiile provi-
zorii, precum interimatul sau extinderea mandatului până la intrarea în funcție a succesorilor de 
funcție, menite să evite crearea vidului de putere, trebuie să fie înlăturate cât mai curând.

26. Articolele 98 alin.(5) și 103 alin.(1) din Constituție stabilesc durata generală a exercitării 
mandatului Guvernului, și anume din ziua depunerii jurământului de către membrii lui în fața 
Președintelui până la data validării alegerilor pentru un nou Parlament.

27. Astfel, încetarea mandatului Guvernului poate să intervină fie în situația tipică a înce-
tării mandatului Parlamentului ce i-a acordat votul de învestitură, prin validarea alegerilor parla-
mentare generale pentru noul Parlament, fie în următoarele situații atipice, și anume: 

1) retragerea încrederii acordate Guvernului, prin introducerea unei moțiuni de cenzură 
(art.106 din Constituție) sau în cazul angajării răspunderii Guvernului (art.1061 din Constituție), 
dacă s-a introdus o moțiune de cenzură și aceasta a fost aprobată;

2) prim-ministrul se află în situația de imposibilitate de a-și exercita atribuțiile, în cazul demi-
siei acestuia sau în cazul decesului (art.101 din Constituție).

3.2. Aplicarea principiilor enunțate în prezenta cauză
3.2.1. Cu privire la momentul producerii efectelor demisiei Prim-ministrului
a) Momentul intrării în vigoare
28. Potrivit articolului 100 din Constituție, funcția de membru al Guvernului încetează, printre 

alte cazuri, și în urma demisiei.
29. Curtea reține că demisia este un act juridic unilateral de voință al titularului funcției, act prin 

care persoana, prin liberul său consimțământ și în baza propriilor convingeri, își anunță încetarea 
activității. Demisia nu este susceptibilă de control sau aprobare, despre aceasta se ia doar act.

30. Totodată, Curtea reține că funcția de Prim-ministru constituie o funcție de înaltă demni-
tate publică, acesta fiind antrenat într-un raport juridic specific de drept public, căruia nu îi pot fi 
aplicate în totalitate regulile inerente raporturilor de muncă, inclusiv cele referitoare la demisie.

31. În cazul demisiei Prim-ministrului actul de demisie nu comportă nici o condiționare față 
de natura juridică a actului de demisie, astfel încât aceasta poate fi comunicată printr-un anunț 
public sau prin cerere scrisă adresată Parlamentului. 
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32. Constituția nu prevede un termen în limitele căruia cererea de demisie devine irevocabilă 
și nici Legea nr.64/1990 cu privire la Guvern nu prevede un termen în această privință.

33. În situația în care se consideră că este necesară instituirea unui termen în limitele căruia 
autorul mai poate reveni, retrăgându-și demisia, se constată că o asemenea rezolvare aparține 
exclusiv Parlamentului. 

34. În lipsa unor reglementări legislative exprese, în cazul Prim-ministrului demisia se anunță 
public sau se prezintă în scris Parlamentului și devine irevocabilă în momentul anunțării/depu-
nerii ei. Caracterul ei irevocabil înseamnă că autorul nu mai poate reveni, retrăgându-și demisia.

b) Efectul asupra Guvernului
35. În jurisprudența sa, Curtea a menționat că, deși votul de încredere se acordă întregii liste a 

Guvernului și deși această învestitură se face în bloc, și nu pentru fiecare membru al Guvernului 
în parte, pentru Prim-ministru acordarea încrederii comportă un caracter special, deoarece el 
este cel care în calitate de candidat la această funcție a solicitat pentru Guvern votul de încredere 
și a reușit să-l obțină potrivit dispozițiilor constituționale. Or, în ultimă instanță, componența 
Guvernului este expresia încrederii pe care Parlamentul o acordă candidatului la funcția 
de Prim-ministru (Hotărârea nr.16 din 24.04.2000 cu privire la interpretarea unor prevederi 
din art.73, 82, 86, 94, 98, 100 și 101 din Constituția Republicii Moldova și Hotărârea nr.18 din 
27.04.1999 cu privire la interpretarea unor prevederi din art.101din Constituția Republicii Mol-
dova).

36. Pentru aceste considerente, demisia Prim-ministrului atrage demisia întregului Guvern 
[art.101 alin.(3) din Constituție]. În acest sens, demisia Guvernului operează de drept, nefiind 
necesară îndeplinirea nici a unei alte condiții de formă sau procedură, or, acesta este un proces 
automat și ireversibil, Parlamentul nemaiavând discreția de a accepta sau nu demisia Guvernului 
al cărui Prim-ministru a demisionat. 

37. În acest sens, demisia Prim-ministrului și, respectiv, a întregului Guvern intră în vigoare în 
momentul comunicării acesteia:

- în cazul cererii scrise adresate Parlamentului – în momentul depunerii;
- în cazul anunțului public – în momentul emiterii.
38. Din acest moment și până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern, 

Guvernul demisionar îndeplinește numai funcțiile de administrare a treburilor publice, în sensul 
articolelor 101 alin.(3) și 103 alin.(2) din Constituție, astfel cum au fost explicate prin Hotărârea 
Curții Constituționale nr.7 din 18 mai 2013.

39. De asemenea, din același moment începe să curgă termenul-limită de formare a Guver-
nului, în sensul articolului 85 din Constituție, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea nr.30 
din 1 octombrie 2013:

„48. Prin prisma articolelor 101, 103, 106, 1061 din Constituție, necesitatea formării unui nou 
Guvern intervine în cazul: 1) expirării legale a mandatului Guvernului; 2) exprimării votului de 
neîncredere de către Parlament; 3) imposibilității Prim-ministrului de a-și exercita atribuțiile;  
4) decesului sau al demisiei Prim-ministrului.

[…]
53. […] termenul de 3 luni, prevăzut de alin.(1) al articolului 85, este un termen-limită de 

dizolvare a Parlamentului, comun pentru ambele cazuri în care intervine o situație de criză sau 
conflict, și anume: imposibilitatea formării Guvernului sau blocarea procedurii de adoptare a 
legilor.

[…]
64. Astfel, termenul de 3 luni este un termen general de formare a Guvernului, începe să 

curgă de la data apariției circumstanțelor ce au determinat necesitatea formării unui nou 
Guvern, curge indiferent de declanșarea procedurilor de formare a noului Guvern sau/și de efec-
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tuarea procedurilor prevăzute de alineatul (2) al articolului 85 din Constituție, include perioadele 
de consultare a fracțiunilor parlamentare și a altor proceduri legale și constituie termenul-limită 
pentru formarea noului Guvern”

40. Constituția nu prevede un termen în limitele căruia Parlamentul trebuie să-și exercite atri-
buția de a lua act de demisie și de a iniția formarea noului Guvern și nici Legea nr.64/1990 cu 
privire la Guvern sau Regulamentul Parlamentului nu prevăd un termen în această privință.

41. În situația în care se consideră că este necesară instituirea unui termen în limitele căruia 
Parlamentul să-și exercite această atribuție, se constată că o asemenea rezolvare revine exclusiv 
Parlamentului, ca organ reprezentativ suprem al poporului și unica autoritate legiuitoare a statu-
lui, conform articolului 60 din Constituție. Curtea Constituțională nu are competența de a apre-
cia, prin interpretare, asupra unui eventual termen în această privință și nici de a cenzura actele 
de motivare privind data soluționării.

42. Așadar, Curtea reține că decizia Parlamentului de a lua act de demisie constituie o acti-
vitate nesusceptibilă de condiționări privind valabilitatea demisiei și a efectelor acesteia. Astfel, 
decizia Parlamentului, prin care se ia act de demisia Prim-ministrului și, respectiv, a întregului 
Guvern, nu influențează actul demisiei, procesul de formare a noului Guvern, precum și terme-
nele constituționale inerente acestui proces.

3.2.2. Cu privire la exercitarea interimatului
43. Curtea menționează că, în vederea asigurării continuității serviciilor publice, Guvernul 

demisionar, inclusiv Prim-ministrul demisionar, continuă să exercite funcțiile de administrare a 
treburilor publice până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern. 

44. De altfel, activitățile pe care le implică funcția din care se demisionează pot atrage menți-
nerea în funcție a demisionarului pentru o perioadă rezonabilă de timp care, ca stare de fapt, 
rămâne la acordul părților.

45. Curtea reține că, potrivit prevederilor art.101 alin.(2) din Constituție, doar în cazul impo-
sibilității Prim-ministrului de a-și exercita atribuțiile sau în cazul decesului acestuia, Președin-
tele Republicii Moldova va desemna un alt membru al Guvernului ca Prim-ministru interimar 
până la formarea noului Guvern. 

46. Prin Hotărârea nr.4 din 22 aprilie 2013, Curtea a explicat imposibilitatea Prim-ministrului 
de a-și exercita atribuțiile, statuând următoarele: 

„95. Constituția conține norme care prevăd imposibilitatea temporară sau definitivă de a 
continua exercitarea unui mandat sau a unei funcții de cel mai înalt rang. În dreptul constituți-
onal, cazurile de imposibilitate a exercitării mandatului vizează, în sens larg, șeful statului, candi-
dații la președinție, deputații, Guvernul. 

96. Constituția nu precizează care sunt ipotezele în care imposibilitatea poate interveni. 
97. Din conținutul articolului 101 alin.(2) din Constituție rezultă cu claritate că Legea Supremă 

face distincție între două situații distincte de imposibilitate a exercitării mandatului de Prim- 
ministru: (a) imposibilitate temporară, caz în care Prim-ministrul își poate relua activitatea în 
Guvern; (b) imposibilitate definitivă (alta decât decesul), situație în care Prim-ministrul demis 
nu-și mai poate relua activitatea în Guvern „până la formarea noului Guvern”. 

98. În mod logic, imposibilitatea definitivă a exercitării funcției de Prim-ministru este 
generată de orice circumstanță incompatibilă cu continuarea exercitării funcției, alta decât 
decesul.”

47. Urmând jurisprudența sa anterioară, Curtea reține că „imposibilitatea definitivă a exer-
citării funcției de Prim-ministru”, în sensul articolului 101 alin.(2) din Constituție, cuprinde 
situația generată de orice circumstanță care împiedică continuarea exercitării funcției, alta decât 
decesul, inclusiv situația refuzului expres al Prim-ministrului care și-a prezentat demisia de a 
exercita interimatul până la învestirea noului executiv. 
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În temeiul articolelor 140 din Constituție, 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 6, 
61, 62 lit.b) și 68 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

HOTĂRĂȘTE:
1. În sensul articolului 101 alin.(3) din Constituție:
a) Demisia Prim-ministrului și, respectiv, a întregului Guvern intră în vigoare în momentul 

comunicării acesteia:
- în cazul cererii scrise adresate Parlamentului – în momentul depunerii;
- în cazul anunțului public – în momentul emiterii.
b) Demisia Prim-ministrului antrenează de drept demisia Guvernului, fără îndeplinirea nici 

unei alte condiții de formă sau procedură.
c) Parlamentul ia act de demisia Prim-ministrului și, respectiv, a întregului Guvern. Decizia 

Parlamentului, prin care se ia act de demisia Prim-ministrului și, respectiv, a întregului Guvern, 
nu influențează actul demisiei, procesul de formare a noului Guvern, precum și termenele consti-
tuționale inerente acestui proces.

2. În sensul articolului 101 alin.(2) din Constituție:
a) Președintele are obligația constituțională de a numi un Prim-ministru interimar până la 

formarea noului Guvern în cazul imposibilității definitive a exercitării funcției de către Prim- 
ministrul demisionar.

b) Imposibilitatea definitivă a exercitării funcției de Prim-ministru semnifică situația generată 
de orice circumstanță care împiedică continuarea exercitării funcției, alta decât decesul, inclusiv 
refuzul expres al Prim-ministrului demisionar de a continua exercitarea funcției până la formarea 
noului Guvern.

3. În sensul articolului 85 din Constituție, termenul-limită de formare a Guvernului este de trei 
luni, inclusiv în cazul demisiei Prim-ministrului în condițiile articolului 101 alin.(3) din Consti-
tuție, și începe să curgă din momentul comunicării demisiei Prim-ministrului, potrivit punctului 
1 din prezentul dispozitiv.

4. În sensul articolelor 101 alin.(3) și 103 alin.(2) din Constituție, din momentul comunicării 
demisiei Prim-ministrului, potrivit punctului 1 din prezentul dispozitiv, Guvernul îndeplinește 
numai funcțiile de administrare a treburilor publice, până la depunerea jurământului de către 
membrii noului Guvern.

5. Hotărârea Curții Constituționale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, 
intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Alexandru TĂNASE
Nr.16. Chișinău, 17 iunie 2015.
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DECIZIA 
CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

de inadmisibilitate a sesizării nr.58b/2015  
privind interpretarea articolului 85 alin.(2) din Constituție  

(dizolvarea Parlamentului) nr. 13 din 16.12.2015 

Monitorul Oficial nr.69-77/17 din 25.03.2016 

Curtea Constituțională, statuând în componența: 
Dl Alexandru TĂNASE, președinte,
Dl Aurel BĂIEȘU,
Dl Igor DOLEA, 
Dl Victor POPA, judecători,
cu participarea dnei Sorina Munteanu, grefier, 
Având în vedere sesizarea depusă la 15 decembrie 2015, 
Înregistrată la aceeași dată,
Examinând preliminar sesizarea menționată,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând la 16 decembrie 2015 în ședință închisă, 
Pronunță următoarea decizie: 

ÎN FAPT

1. La 15 decembrie 2015, deputații în Parlament dnii Igor Dodon, Vasile Bolea și Adrian Lebe-
dinschi au adresat Curții Constituționale o sesizare prin care solicită interpretarea prevederilor 
articolului 85 alin.(2) din Constituție.

A. Motivele sesizării
2. Autorii sesizării solicită interpretarea prevederilor cuprinse la art.85 alin.(2) din Constituție, 

formulând următoarele întrebări:
„1. Termenul de 45 de zile, prevăzut la art.85 alin.(2) din Constituție, poate fi diminuat sau 

majorat de către Președinte?
2. În caz afirmativ: care sunt termenele ce necesită a fi respectate de către Președinte la înain-

tarea candidaturii la funcția de Prim-ministru pentru neadmiterea uzurpării puterii în stat?
3. În cazul în care Președintele deja încalcă termenele și procedura de desemnare a candida-

tului la funcția de Prim-ministru:
a. care sunt efectele juridice ale acestei încălcări pentru Președinte?
b. Parlamentul este în drept sau este obligat să demită Președintele țării pentru „uzurparea 

puterii în stat”?
c. în cazul în care este obligat, atunci în ce termen Parlamentul trebuie să demită Președintele 

țării pentru „uzurparea puterii în stat”?
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4. Ca urmare a nerespectării de către Președinte a termenelor constituționale de înaintare a 
candidaturilor la funcția de Prim-ministru:

a. care sunt acțiunile care trebuie urmate de către acesta pentru reintrarea în constituționalitate?
b. își mai păstrează Președintele dreptul de discreție de la înaintarea primei candidaturi și 

pentru ce perioadă?
5. În cazul neîncadrării conforme a Președintelui în termenele constituționale de înaintare a 

candidaturilor la funcția de Prim-ministru, are aceasta incidență asupra termenului general de  
3 luni, după care Președintele are obligația să dizolve Parlamentul?

6. Respectiv, mai este necesară expirarea termenului general de 3 luni pentru dizolvarea Parla-
mentului?”

 
B. Legislația pertinentă
3. Prevederile relevante ale Constituției (M.O., 1994, nr.1) sunt următoarele:
Articolul 85. Dizolvarea Parlamentului
„(1) În cazul imposibilității formării Guvernului sau al blocării procedurii de adoptare a legi-

lor timp de 3 luni, Președintele Republicii Moldova, după consultarea fracțiunilor parlamentare, 
poate să dizolve Parlamentul.

(2) Parlamentul poate fi dizolvat, dacă nu a acceptat votul de încredere pentru formarea 
Guvernului, în termen de 45 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel 
puțin două solicitări de învestitură.

(3) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.
(4) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Președintelui Repu-

blicii Moldova, cu excepția cazului prevăzut la articolul 78 alineatul (5), și nici în timpul stării de 
urgență, de asediu sau de război.”

Articolul 98. Învestitura
„(1) După consultarea fracțiunilor parlamentare, Președintele Republicii Moldova desemnează 

un candidat pentru funcția de Prim-ministru.
(2) Candidatul pentru funcția de Prim-ministru va cere, în termen de 15 zile de la desemnare, 

votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate și a întregii liste a Guver-
nului.

(3) Programul de activitate și lista Guvernului se dezbat în ședința Parlamentului. Acesta 
acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților aleși.

(4) În baza votului de încredere acordat de Parlament, Președintele Republicii Moldova 
numește Guvernul.

[...]” 
ÎN DREPT 

A. Argumentele autorilor sesizării
4. Autorii sesizării susțin că, potrivit articolului 85 alin.(2) din Constituție, pentru dizolvarea 

Parlamentului sunt necesare două condiții cumulative: (1) respectarea unui termen de 45 de zile 
de la prima solicitare de învestitură a unui Guvern și (2) respingerea a cel puțin două solicitări de 
învestitură.

5. În același timp, în opinia autorilor sesizării, prevederile constituționale nu stabilesc expres 
consecințele în cazul în care Președintele Republicii Moldova nu înaintează o candidatură la 
funcția de Prim-ministru în termen de 45 de zile.

6. Autorii sesizării solicită interpretarea prevederilor art.85 alin.(2) din Constituție în vederea 
constatării etapelor obligatorii premergătoare dizolvării Parlamentului în cazul imposibilității 
formării unui Guvern, precum și a consecințelor nerespectării acestora.
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B. Aprecierea Curții
7. În procesul examinării preliminare a sesizării, Curtea reține următoarele.
8. Una din atribuțiile Curții Constituționale, potrivit dispozițiilor art.135 alin.(1) lit.b) din 

Constituție, art.4 alin.(1) lit.b) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și articolul 4 alin.(1) 
lit.b) din Codul jurisdicției constituționale, este interpretarea Constituției.

9. Scopul oricărei interpretări a normelor constituționale este de a asigura unitatea și perce-
perea corectă a conținutului și sensului lor autentic. Interpretarea oficială este imperativă în cazu-
rile în care incertitudinea nu poate fi soluționată printr-o altă procedură jurisdicțională.

10. Având în vedere importanța interpretării dispozițiilor constituționale, Curtea Constituți-
onală tratează sesizările de acest caracter cu o exigență deosebită. Acestea pot fi acceptate pentru 
examinare în fond doar în cazul în care dispoziția constituțională, a cărei interpretare se solicită, 
este incertă, ambiguă sau incompletă și în cazul în care Curtea nu s-a pronunțat anterior.

11. Curtea constată că obiectul interpretării îl constituie prevederile cuprinse la articolul 85 
alineatul (2) din Constituție. 

12. Astfel, sesizarea se referă la termenele în care Președintele Republicii Moldova urmează să 
desemneze candidatul la funcția de Prim-ministru, în special valabilitatea termenului de 45 de 
zile, precum și consecințele ne desemnării candidatului în acest termen.

13. Curtea menționează că potrivit articolului 85 alin.(2) din Constituție: „Parlamentul poate fi 
dizolvat, dacă nu a acceptat votul de încredere pentru formarea Guvernului, în termen de 45 de zile 
de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.”.

14. Curtea reține că prevederile articolului 85 alin.(2) din Constituție au fost interpretate prin 
Hotărârea nr.30 din 1 octombrie 2013.

15. Prin hotărârea menționată, Curtea a reținut că termenul de 45 de zile, statuat la articolul 85 
alin.(2), nu este unul distinct de termenul de 3 luni, cuprins la alin.(1) al aceluiași articol, primul 
fiind absorbit de cel din urmă.

16. Astfel, Curtea a stabilit că termenul de 3 luni este un termen general de formare a Guver-
nului, care începe să curgă de la data apariției circumstanțelor ce au determinat necesitatea formării 
unui nou Guvern, indiferent de declanșarea procedurilor de formare a noului Guvern sau/și de 
efectuarea procedurilor prevăzute de alineatul (2) al articolului 85 din Constituție. Termenul de 
45 de zile este termenul în care Președintele poate dizolva Parlamentul dacă în cadrul acestuia 
a fost respinsă cel puțin o candidatură, suplimentar primei candidaturi desemnate.

17. Totodată, în Hotărârea nr.30 din 1 octombrie 2013 Curtea a concluzionat că, în cazul în 
care Parlamentul nu a reușit să învestească Guvernul în termen de 3 luni de zile, Șeful statului 
este obligat să dizolve Parlamentul, astfel dreptul discreționar al Președintelui de a dizolva Parla-
mentul se transformă într-o obligație impusă de voința legiuitorului constituant.

18. În același timp, Curtea a menționat că, întrucât prevederile constituționale nu indică în 
mod expres termenul în care Președintele urmează să facă prima desemnare a candidatului la 
funcția de Prim-ministru în cadrul termenului general de 3 luni, Președintele urmează să țină cont 
și de termenul constituțional pus la dispoziția candidatului desemnat la funcția de Prim-ministru 
pentru a cere votul de încredere al Parlamentului (15 zile – articolul 98 alin.(2) din Constituție).

19. Curtea observă că autorii sesizării au solicitat interpretarea unei multitudini de ipoteze, 
prin prisma prevederilor constituționale, referitoare la termenele în care șeful statului urmează să 
desemneze candidatura la funcția de Prim-ministru. Cu toate acestea, autorii sesizării nu au adus 
argumente pertinente care ar determina Curtea să aprecieze obiectul sesizării ca fiind distinct de 
cel examinat anterior în cadrul jurisprudenței sale, fapt ce denotă caracterul repetitiv al sesizării.

20. În lumina celor expuse, Curtea Constituțională subliniază faptul că prevederile alineatului 
(2) al articolului 85 din Constituție au constituit obiect de interpretare în instanța de jurisdicție 
constituțională și nu pot fi admise pentru examinare repetată.
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Din aceste motive, în temeiul articolului 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 
articolelor 61 alin.(3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională 

DECIDE:
1. Se declară inadmisibilă sesizarea deputaților în Parlament Igor Dodon, Vasile Bolea și 

Adrian Lebedinschi privind interpretarea articolului 85 alineatul (2) din Constituția Republicii 
Moldova.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la 
data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Alexandru TĂNASE
Nr.13. Chișinău, 16 decembrie 2015. 
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DECIZIA 
CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

de inadmisibilitate a sesizării nr.57b/2015  
privind interpretarea articolelor 4 și 23 din Constituție nr. 3 din 26.02.2016 

Monitorul Oficial nr.69-77/19 din 25.03.2016 

Curtea Constituțională, statuând în componența: 
Dlui Alexandru TĂNASE, președinte,
Dlui Aurel BĂIEȘU,
Dlui Igor DOLEA,
Dlui Tudor PANȚÎRU,
Dlui Victor POPA, judecători,
cu participarea dlui Teodor Papuc, grefier, 
Având în vedere sesizarea depusă la 15 decembrie 2015, 
Înregistrată la aceeași dată,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând la 26 februarie 2016 în camera de consiliu, 
Pronunță următoarea decizie:

ÎN FAPT
1. La 15 decembrie 2015, dnii Vasile Bolea și Adrian Lebedinschi, deputați în Parlamentul 

Republicii Moldova, au adresat Curții Constituționale o sesizare, prin care solicită interpretarea 
articolelor 4 și 23 din Constituție.

A. Motivele sesizării
2. Autorii sesizării au solicitat ca prin interpretarea articolului 23 coroborat cu articolul 4 din 

Constituție să se explice dacă:
„1. Este obligatorie dezvoltarea practicii judiciare uniforme în cadrul Curții Supreme de 

Justiție, ca element al principiului accesibilității legii? 
2. Care sunt criteriile de formare a practicii judecătorești uniforme?
3. Care sunt condițiile de schimbare a practicii judecătorești de aplicare a normelor juridice?
4. Este în drept un colegiu al Curții Supreme de Justiție să modifice practica judiciară sau 

aceasta urmează să o facă Plenul Curții Supreme de Justiție?”

B. Legislația pertinentă
3. Prevederile relevante ale Constituției (M.O., 1994, nr.1) sunt următoarele:
Articolul 4. Drepturile și libertățile omului
„(1) Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile omului se interpretează și se 

aplică în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte 
tratate la care Republica Moldova este parte.
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(2) Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale 
ale omului la care Republica Moldova este parte și legile ei interne, prioritate au reglementările 
internaționale.”

Articolul 23. Dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle
„(1) Fiecare om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică. 
(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle. În acest scop 

statul publică și face accesibile toate legile și alte acte normative.”
 
4. Prevederile relevante ale Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 

30 mai 2003 (republicat în M.O., 2013, nr.130–134, art.415) sunt următoarele:
Articolul 122. Avizele consultative ale Plenului Curții Supreme de Justiție
„(1) Dacă în procesul judecării pricinii într-o instanță de judecată se atestă dificultăți la apli-

carea corectă a normelor de drept material sau procedural, instanța de judecată solicită Plenului 
Curții Supreme de Justiție, din oficiu sau la cererea participanților 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 Curții Supreme de Justiție.

(2) În cazul în care instanța de judecată respinge demersul participanților la proces privind 
solicitarea unui aviz consultativ din partea Plenului Curții Supreme de Justiție, aceasta va emite o 
încheiere nesusceptibilă de recurs. 

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

(4) Avizul consultativ al Plenului Curții Supreme de Justiție nu mai este obligatoriu pentru 
Curte în cazul în care ulterior se modifică legea sau se schimbă modul de punere în aplicare a 
acesteia. 

(5) Pînă la emiterea avizului consultativ al Plenului Curții Supreme de Justiție judecarea pricinii 
se amînă.”

Articolul 17. Formarea practicii judiciare
„Pentru aplicarea corectă și uniformă a legislației, Curtea Supremă de Justiție generalizează, 

din oficiu, practica examinării de către instanțele judecătorești a unor anumite categorii de pricini, 
adoptă și dă publicității hotărîri explicative privind aplicarea corectă a normelor de drept și solu-
ționarea justă a pricinilor civile.”

5. Prevederile relevante ale Legii nr.789 din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de 
Justiție (republicată în M.O., 2012, nr.185, art.620) sunt următoarele:

Articolul 1. Curtea Supremă de Justiție – organul suprem al puterii judecătorești
„[…] (2) Curtea Supremă de Justiție este instanța judecătorească supremă care asigură apli-

carea corectă și uniformă a legislației de către toate instanțele judecătorești, soluționarea litigiilor 
apărute în cadrul aplicării legilor, garantează responsabilitatea statului față de cetățean și a cetă-
țeanului față de stat. […]” 

ÎN DREPT 
A. Argumentele autorilor sesizării
6. Autorii sesizării invocă obligația statului Republica Moldova de a respecta principiul certitu-

dinii juridice, ca urmare a ratificării de către acesta a Convenției europene a drepturilor omului.
7. În opinia autorilor sesizării, acest standard juridic nu a fost implementat suficient în Repu-

blica Moldova la nivelul instanțelor de judecată. Eșecul implementării ar avea drept cauze conflic-
tele de opinii cu privire la rolul precedentului judiciar în Republica Moldova.

8. Autorii sesizării consideră că, prin interpretarea articolelor 4 și 23 din Constituție, se impune 
concretizarea obligativității uniformizării practicii judecătorești, stabilirea criteriilor de unifor-



370

CONSTITUȚIA  REPUBLICII  MOLDOVA    

mizare a practicii judecătorești și de modificare a ei, precum și indicarea autorității care modifică 
practica uniformă a instanței supreme.

 
B. Aprecierea Curții
9. Examinând sesizarea sub aspectul admisibilității, Curtea reține că, în temeiul articolelor 135 

alin.(1) lit.b) din Constituție, 4 alin.(1) lit.b) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 4 
alin.(1) lit.b) din Codul jurisdicției constituționale, interpretarea Constituției este o competență a 
instanței de contencios constituțional.

10. Curtea menționează că articolele 25 lit.g) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 
38 alin.(1) lit.g) din Codul jurisdicției constituționale abilitează deputatul cu dreptul de a sesiza 
Curtea Constituțională.

11. Curtea observă că obiectul interpretării îl constituie articolele 4 și 23 din Constituție, din 
perspectiva obligației de uniformizare a practicii judiciare de către Curtea Supremă de Justiție.

12. Curtea reține că articolele a căror interpretare se cere reglementează obligativitatea apli-
cării actelor internaționale în materia drepturilor omului (articolul 4), precum și obligația statului 
de a face accesibile toate legile și actele normative (articolul 23). Prin urmare, din conținutul arti-
colelor constituționale invocate, Curtea nu poate distinge o obligație pentru Curtea Supremă de 
Justiție de uniformizare a practicii judiciare.

13. Curtea subliniază că, potrivit articolului 116 din Constituție, judecătorii instanțelor judecă-
torești sunt independenți. În Hotărârea nr.2 din 9 februarie 2016, Curtea a menționat că:

„97. Independența judecătorilor este unul dintre principiile fundamentale de organizare și 
realizare a justiției. În aplicarea legii, independența judecătorilor exclude noțiunea de ierarhie, 
subordonare. Având rolul de a soluționa litigiile în mod obiectiv, conform legii, și fiind o putere 
prin ei înșiși, judecătorii nu pot primi ordine, instrucțiuni sau sugestii de nici un fel cu privire la 
activitatea lor judiciară, nici din interiorul, nici din afara sistemului judiciar. Principiile interna-
ționale statuează în mod explicit că judecătorii trebuie să ia decizii în deplină libertate și să acțio-
neze fără restricție și fără a fi obiectul unor influențe, incitări, presiuni, amenințări sau intervenții 
nelegale, directe sau indirecte, indiferent din partea cărei persoane vin și sub ce motiv. Judecă-
torul, în calitate de deținător al autorității judecătorești, trebuie să-și poată exercita funcția sa în 
deplină independență în raport cu toate constrângerile/forțele de natură socială, economică și 
politică și chiar în raport cu alți judecători și în raport cu administrația judecătorească. 

98. Prin urmare, Curtea reține că judecătorii trebuie să dispună de suficientă putere și să fie în 
măsură a și-o exercita în vederea îndeplinirii atribuțiilor. Independența judecătorului implică 
cerința soluționării litigiilor fără nicio ingerință, inclusiv din partea instanței ierarhic supe-
rioare.”

14. În același timp, Curtea menționează că articolul 1 alin.(2) din Legea nr.789 din 26 martie 
1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție pune în sarcina acestei autorități aplicarea corectă 
și uniformă a legislației de către toate instanțele judecătorești. Aplicarea uniformă a legislației se 
asigură și prin emiterea de avize consultative de către Plenul Curții Supreme de Justiție, la solici-
tarea instanțelor judecătorești, în cazul apariției problemelor legate de aplicarea legii.

15. De asemenea, articolul 17 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova prevede 
că pentru aplicarea corectă și uniformă a legislației Curtea Supremă de Justiție generalizează, din 
oficiu, practica examinării de către instanțele judecătorești a unor anumite categorii de pricini, 
adoptă și dă publicității hotărâri explicative privind aplicarea corectă a normelor de drept și solu-
ționarea justă a pricinilor civile.

16. Curtea subliniază că aceste hotărâri explicative nu poartă un caracter obligatoriu, dată fiind 
existența principiului constituțional al independenței judecătorilor. Ele sunt consultative și repre-
zintă informații orientative pentru judecători în soluționarea cazurilor.
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17. Prin prisma celor menționate, Curtea constată că aspectele abordate de către autorii sesi-
zării nu pot fi raportate la prevederile articolelor 4 și 23 din Constituție. Așadar, sesizarea nu 
întrunește condițiile de admisibilitate și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

Din aceste motive, în conformitate cu prevederile articolelor 26 alin.(1) și 31 din Legea cu 
privire la Curtea Constituțională și articolelor 61 alin.(1) și 64 din Codul jurisdicției constituțio-
nale, Curtea Constituțională

DECIDE:
1. Se declară inadmisibilă sesizarea deputaților în Parlament Vasile Bolea și Adrian Lebedin-

schi privind interpretarea articolelor 4 și 23 din Constituție. 
2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la 

data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Alexandru TĂNASE
Nr.3. Chișinău, 26 februarie 2016.  
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HOTĂRÎREA 
CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

privind controlul constituționalității unor prevederi ale Legii nr.1115-XIV  
din 5 iulie 2000 cu privire la modificarea și completarea  

Constituției Republicii Moldova
(modul de alegere a Președintelui) nr. 7 din 04.03.2016 

Monitorul Oficial nr.59-67/10 din 18.03.2016 

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, statuând în componența: 
Dl Alexandru TĂNASE, președinte,
Dl Aurel BĂIEȘU, Dl Igor DOLEA, Dl Victor POPA, judecători,
cu participarea dnei Ludmila Chihai, grefier,
Având în vedere sesizarea depusă la 12 noiembrie 2015 și înregistrată la aceeași dată, 
Examinând sesizarea menționată în ședință plenară publică,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,
Pronunță următoarea hotărâre: 

PROCEDURA
1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituțională la 12 noiembrie 2015, 

în temeiul articolelor 25 lit.h) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 38 alin.(1) lit.h) 
din Codul jurisdicției constituționale de către 18 deputați ai fracțiunii parlamentare a Partidului 
Liberal Democrat din Moldova, Valeriu Ghilețchi, Tudor Deliu, Liliana Palihovici, Angel Agache, 
Maria Ciobanu, Vladimir Hotineanu, Chiril Lucinschi, Grigore Cobzac, Vadim Pistrinciuc, Iurie 
Țap, Ion Balan, Nae-Simion Pleșca, Ștefan Creangă, Octavian Grama, Gheorghe Mocanu, Mihaela 
Spatari, Aliona Goța, Victor Roșca, privind controlul constituționalității punctului 2 integral și a 
sintagmei „cu excepția cazului prevăzut la art.78 alin.(5),” de la punctul 5 din articolul I al Legii 
nr.1115-XIV din 5 iulie 2000 pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova, 
prin care a fost schimbată modalitatea de alegere a Președintelui Republicii Moldova.

2. Autorii sesizării, în prezenta cauză, solicită verificarea conformității unor prevederi din 
Legea nr.1115/2000, referitoare la modificarea articolelor 78 și 85 alin.(4) din Constituție, având 
în vedere procedura de adoptare a acestora, cu articolele 135 alin.(1) lit.c) și 142 alin.(1) din 
Constituție, precum și cu principiul constituțional al statului de drept, consacrat de Preambulul 
Constituției și articolul 1 alin.(3) din Constituție.

3. În cadrul ședinței publice, autorul sesizării a concretizat obiectul sesizării, precizând că soli-
cită verificarea constituționalității doar a modificărilor care vizează mecanismul alegerii Preșe-
dintelui Republicii Moldova cu votul a 3/5 din numărul deputaților. Autorul sesizării nu contestă 
celelalte modificări, care nu au schimbat esențial conținutul proiectului inițial avizat de către 
Curtea Constituțională și care nu afectează unitatea și echilibrul materiei constituționale.
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4. În același context, autorii sesizării solicită Curții ca, prin interpretarea articolului 135 alin.
(1) lit.c) coroborat cu prevederile articolului 141 alin.(2) din Constituție, să explice dacă:

„1) Este necesară și/sau obligatorie avizarea repetată de către Curtea Constituțională a amen-
damentelor deputaților acceptate de Parlament în lectura a doua la un proiect de lege privind 
revizuirea Constituției, ulterior prezentării în Parlament a proiectului însoțit de avizul Curții 
Constituționale?

2) Este încălcată procedura de adoptare a unui proiect de lege constituțională ce a fost amendat 
substanțial și conceptual de către deputați în lectura a doua fără avizarea repetată de către Curtea 
Constituțională?

3) În cazul în care Curtea Constituțională avizează repetat un proiect de lege de revizuire a 
Constituției, amendat substanțial în cadrul celei de-a doua lecturi în Parlament, acest proiect 
urmează să parcurgă toate procedurile expuse la art.143 alin.(1) din Constituție?”

5. Prin decizia Curții Constituționale din 7 decembrie 2015 sesizarea a fost declarată admisi-
bilă, fără a prejudeca fondul cauzei.

6. În procesul examinării sesizării, Curtea Constituțională a solicitat opinia Parlamentului, 
Președintelui Republicii Moldova și a Guvernului.

7. În ședința plenară publică a Curții, sesizarea a fost susținută de dl Valeriu Ghilețchi, deputat 
în Parlament, autor al sesizării. Guvernul a fost reprezentat de către dl Eduard Serbenco, vicemi-
nistru al justiției. Parlamentul a prezentat Curții opinia sa în scris, dar nu a delegat un reprezen-
tant la ședința publică. 

CONTEXT
8. În data de 23 mai 1999, în cadrul referendumului republican consultativ, la care au participat 

58,33% din alegători, 55,33% au răspuns pozitiv la întrebarea „Sunteți pentru modificarea Consti-
tuției în scopul instituirii sistemului prezidențial de guvernare în Republica Moldova, în cadrul 
căruia Președintele republicii ar fi responsabil de formarea și conducerea Guvernului, precum și 
de rezultatele guvernării țării?”. La aceeași întrebare 30,85% dintre alegători au răspuns negativ.

9. Prin Hotărârea nr.32 din 15 iunie 1999, Curtea Constituțională a confirmat rezultatele refe-
rendumului republican consultativ, însă a decis că acesta „poartă caracter consultativ și rezultatele 
lui nu produc efecte juridice”.

10. Contrar opțiunii exprimate de participanții la referendumul republican consultativ, prin 
Legea nr.1115-XIV din 5 iulie 2000 Parlamentul a revizuit Constituția Republicii Moldova, modi-
ficând, inter alia, articolul 78. Astfel, dacă până la acea dată Președintele era ales prin vot direct de 
către cetățeni, în urma revizuirii constituționale Parlamentul a fost abilitat cu dreptul de a alege 
Președintele Republicii Moldova cu votul a 3/5 din deputați (61 de deputați).

11. Imediat după revizuirea constituțională, Parlamentul nu a reușit să aleagă Președintele 
Republicii Moldova în două tururi de scrutin (4 și, respectiv, 6 decembrie 2000), deoarece nici 
unul din candidați nu a obținut numărul necesar de voturi pentru alegerea șefului statului. Parla-
mentul nu a reușit să aleagă Președintele Republicii Moldova nici în cadrul celei de-a doua tenta-
tive eșuate a alegerilor repetate (21 decembrie 2000), din cauza neprezentării numărului necesar 
de deputați. Ca rezultat, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.1843 din 31 decem-
brie 2000, Parlamentul a fost dizolvat, fiind organizate alegeri parlamentare anticipate.

12. La 4 aprilie 2001, Parlamentul nou-ales a votat Președintele Republicii Moldova, în confor-
mitate cu articolul 78 din Constituție, din primul tur de scrutin.

13. La 4 aprilie 2005, Parlamentul a ales Președintele Republicii Moldova, în conformitate cu 
articolul 78 din Constituție, din primul tur de scrutin.

14. La 20 mai 2009, Parlamentul a desfășurat alegerile ordinare pentru funcția de Președinte al 
Republicii Moldova, însă nici unul din candidați nu a întrunit numărul necesar de voturi. Parla-
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mentul nu a reușit să aleagă Președintele Republicii nici în cadrul alegerilor repetate din 3 iunie 
2009, deoarece nici unul din candidați nu a întrunit numărul necesar de voturi. În consecință, 
prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.2243 din 15 iunie 2009, Parlamentul a fost 
dizolvat, fiind organizate alegeri parlamentare anticipate.

15. După demisionarea Președintelui în exercițiu la 11 septembrie 2009, exercitarea interima-
tului funcției a fost preluată de Președintele Parlamentului. 

16. La 10 noiembrie 2009, la alegerile ordinare pentru funcția de Președinte al Republicii Mol-
dova a candidat o singură persoană, care însă nu a întrunit numărul necesar de voturi. În cadrul 
alegerilor repetate din 7 decembrie 2009, pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova a 
fost propusă aceeași candidatură, care din nou nu a acumulat numărul necesar de 61 de voturi.

17. La 5 septembrie 2010, în cadrul unui referendum s-a încercat modificarea Constituției în 
sensul introducerii alegerii directe a Președintelui de către cetățeni, însă acesta nu a fost validat 
din cauza prezenței scăzute la vot.

18. În acest context, prin Decretul Președintelui interimar nr.563 din 28 septembrie 2010, 
Parlamentul a fost dizolvat.

19. Interimatul funcției de Președinte a fost asigurat de către Președintele Parlamentului, ales 
în această calitate la 30 decembrie 2010 prin Hotărârea Parlamentului nr.6.

20. La 16 martie 2012, în cadrul alegerilor repetate, Parlamentul a ales Președintele Republicii 
Moldova, în conformitate cu articolul 78 din Constituție, punând astfel capăt unei perioade de 
aproape 3 ani de interimat.

LEGISLAȚIA PERTINENTĂ
21. Prevederile relevante ale Constituției (M.O., 1994, nr.1) sunt următoarele:
Preambul
„[...] CONSIDERÂND statul de drept, pacea civică, democrația, demnitatea omului, dreptu-

rile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic valori 
supreme [...]”

Articolul 1. Statul Republica Moldova
„[...] (3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, 

drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic 
reprezintă valori supreme și sunt garantate.”

Articolul 134. Statutul [Curții Constituționale]
„(1) Curtea Constituțională este unica autoritate de jurisdicție constituțională în Republica 

Moldova.
[…] (3) Curtea Constituțională garantează supremația Constituției, asigură realizarea prin-

cipiului separării puterii de stat în putere legislativă, putere executivă și putere judecătorească 
și garantează responsabilitatea statului față de cetățean și a cetățeanului față de stat.”

Articolul 135. Atribuțiile
„(1) Curtea Constituțională:
a) exercită, la sesizare, controlul constituționalității legilor și hotărârilor Parlamentului, a 

decretelor Președintelui Republicii Moldova, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, precum și 
a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte;

b) interpretează Constituția;
c) se pronunță asupra inițiativelor de revizuire a Constituției; […]”
Articolul 140. Hotărârile Curții Constituționale
„(1) Legile și alte acte normative sau unele părți ale acestora devin nule, din momentul adop-

tării hotărârii corespunzătoare a Curții Constituționale.
(2) Hotărârile Curții Constituționale sunt definitive și nu pot fi atacate.”
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Articolul 141. Inițiativa revizuirii
„(1) Revizuirea Constituției poate fi inițiată de:
[…] b) un număr de cel puțin o treime de deputați în Parlament;
[…] (2) Proiectele de legi constituționale vor fi prezentate Parlamentului numai împreună cu 

avizul Curții Constituționale, adoptat cu votul a cel puțin 4 judecători.”
Articolul 142. Limitele revizuirii
„(1) Dispozițiile privind caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum și cele 

referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin 
referendum, cu votul majorității cetățenilor înscriși în listele electorale.

(2) Nici o revizuire nu poate fi făcută, dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora.

(3) Constituția nu poate fi revizuită pe durata stării de urgență, de asediu și de război.”
Articolul 143. Legea privind modificarea Constituției
„(1) Parlamentul este în drept să adopte o lege cu privire la modificarea Constituției după cel 

puțin 6 luni de la data prezentării inițiativei corespunzătoare. Legea se adoptă cu votul a două 
treimi din deputați.

(2) Dacă, de la prezentarea inițiativei cu privire la modificarea Constituției, Parlamentul nu a 
adoptat timp de un an legea constituțională corespunzătoare, propunerea se consideră nulă.”

22. Prevederile relevante ale Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIV 
din 2 aprilie 1996 (textul republicat la 7 aprilie 2007), sunt următoarele:

Articolul 81. Transmiterea proiectului de lege constituțională comisiei speciale sau comi-
siei permanente sesizate în fond

„(1) După aprobarea în primă lectură a proiectului de lege constituțională, Președintele Parla-
mentului cere opinia deputaților privind punerea de îndată la vot a proiectului în a doua lectură 
sau transmiterea acestuia comisiei speciale sau comisiei permanente sesizate în fond pentru 
examinarea amendamentelor și pregătirea proiectului pentru dezbatere în a doua lectură.

(2) În cazul în care cel puțin 25 de deputați vor cere transmiterea proiectului de lege constitu-
țională comisiei speciale sau comisiei permanente sesizate în fond, Președintele dispune aceasta. 
În caz contrar, proiectul se pune la vot în lectura a doua și definitivă.”

Articolul 82. Dezbaterea și votarea amendamentelor
„(1) În cazul în care proiectul de lege constituțională este transmis comisiei speciale sau comi-

siei permanente sesizate în fond, în termen de 15 zile după adoptarea proiectului în primă lectură, 
deputații pregătesc și transmit amendamentele comisiei respective. Acest termen poate fi 
prelungit, la propunerea Președintelui Parlamentului, prin votul majorității deputaților prezenți.

(2) În a doua lectură pot fi dezbătute și supuse votului doar amendamentele depuse în scris și 
semnate de cel puțin 5 deputați. Amendamentele nu pot viza introducerea unor elemente ce nu 
sînt prezente în proiectul avizat de Curtea Constituțională și pot ține doar de:

a) redactarea textului;
b) modificări care nu afectează esența prevederilor propuse de autor;
c) omiterea unor articole sau părți de articole, dacă aceasta nu afectează esența proiectului.
(3) Comisia specială sau comisia permanentă sesizată în fond dezbate și supune votului fie-

care amendament în parte. După aceasta, ea întocmește un raport de prezentare a proiectului de 
lege constituțională pentru dezbatere în a doua lectură, în care își expune poziția asupra fiecărui 
articol.”

Articolul 83. Dezbaterea proiectelor de legi constituționale în a doua lectură
„(1) Dezbaterea în a doua lectură de către Parlament a proiectului de lege constituțională 

constă în:
a) prezentarea fiecărui amendament de către autorii acestuia;
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b) audierea opiniilor fracțiunilor parlamentare, prezentate de cel mult doi vorbitori din partea 
fiecărei fracțiuni, și ale deputaților independenți;

c) audierea opiniei comisiei speciale sau a comisiei permanente sesizate în fond asupra fiecărui 
amendament;

d) votarea fiecărui amendament în parte.
(2) Amendamentele la proiectul de lege constituțională se aprobă prin votul majorității depu-

taților prezenți.
(3) Dacă amendamentul nu obține numărul de voturi necesar, se consideră adoptată preve-

derea proiectului votată în prima lectură.” 
ÎN DREPT 

23. Din conținutul sesizării, Curtea observă că aceasta vizează în esență posibilitatea modifi-
cării în Parlament a proiectului legii de revizuire a Constituției avizat de Curtea Constituțională.

24. Astfel, sesizarea se referă la un ansamblu de elemente și principii cu valoare constituțională 
conexe, precum principiile supremației Constituției, stabilității acesteia, unitatea materiei și echi-
librul valorilor consacrate prin Legea Supremă, atribuția Curții Constituționale de a se pronunța 
asupra inițiativelor de revizuire a Constituției în cadrul competenței partajate a Parlamentului și 
a Curții în procesul de modificare a Constituției.

 
A. ADMISIBILITATEA
25. În conformitate cu decizia sa din 7 decembrie 2015 (a se vedea §4 supra), Curtea a reținut 

că, în temeiul articolului 135 alin.(1) lit.b) din Constituție, articolului 4 alin.(1) lit.b) din Legea cu 
privire la Curtea Constituțională și articolului 4 alin.(1) lit.b) din Codul jurisdicției constituțio-
nale, sesizarea privind interpretarea Constituției ține de competența Curții Constituționale.

26. De asemenea, Curtea reține că, prin articolul 135 alin.(1) lit.a), Constituția Republicii 
Moldova abilitează Curtea Constituțională cu controlul constituționalității tuturor legilor adop-
tate de Parlament, fără a face nici o distincție între ele.

27. Articolele 25 lit.h) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 38 alin.(1) lit.h) din 
Codul jurisdicției constituționale acordă fracțiunilor dreptul de a sesiza Curtea Constituțională.

28. Curtea reține că aspectele abordate de către autorii sesizării nu au constituit anterior obiect de 
interpretare în instanța de contencios constituțional. De asemenea, Curtea nu s-a pronunțat ante-
rior asupra dispozițiilor contestate, procesul privind controlul constituționalității Legii nr.1115-
XIV din 5 iulie 2000 cu privire la modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova fiind 
sistat prin Decizia nr.5 din 18 mai 2001, Curtea declinându-și competența ratione materiae.

29. În acest context, Curtea reamintește că actele Curții Constituționale sunt definitive și fără 
drept de atac. Totuși, în ceea ce privește efectele lor, trebuie făcută o distincție între diferitele 
tipuri de acte pronunțate. 

30. Hotărârile Curții Constituționale de admitere a sesizărilor pe fond au efecte erga omnes și 
numai pentru viitor, neafectând securitatea juridică pe care cetățenii sunt îndreptățiți să o aștepte 
de la o lege care li se aplică. 

31. Dimpotrivă, deciziile prin care sesizarea este respinsă, inclusiv atunci când procesul este 
sistat, au doar efecte inter partes litigantes, ceea ce demonstrează că este deschisă în continuare 
calea contenciosului constituțional, datorită unei posibile evoluții a stării de constituționalitate, 
care să impună, la un interval de timp ulterior, o soluție de admitere a sesizării inițial respinse.

32. Așadar, ca urmare a faptului că starea de constituționalitate evoluează, odată cu schimba-
rea condițiilor social-economice, politice și morale ale societății, motivele care au justificat inițial 
respingerea sesizării este posibil să nu mai subziste, în schimb, altele noi pot determina admiterea 
ei ulterioară. 
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33. Reconsiderarea practicii instanței de contencios constituțional este, așadar, o consecință 
firească a evoluției societății și, implicit, a modului în care aceasta asimilează valorile consacrate la 
nivelul Legii Fundamentale. În acest sens, atunci când purcede la exercitarea controlului de con-
stituționalitate, Curtea analizează și impactul asupra mediului social al anumitor norme juridice.

34. Curtea observă că, în speță, prevederile contestate s-au relevat a fi în practică o sursă de 
instabilitate și blocaje instituționale. Acesta este motivul pentru care reglementările în cauză au 
făcut obiectul unei sesizări repetate de neconstituționalitate, aceasta constituindu-se, în opinia 
Curții, într-un element de noutate, de natură să impună reexaminarea atât a soluției adoptate în 
precedent, cât și a considerentelor pe care se întemeiază și, pe cale de consecință, reconsiderarea 
jurisprudenței în materie. În același timp, Curtea reține că prevederile contestate nu au suportat 
modificări după adoptarea acestora în anul 2000, astfel încât ele nu au fost validate printr-o modi-
ficare succesivă.

35. Având în vedere argumentele nou-invocate, precum și evoluția stării de constituționalitate 
de la adoptarea prevederilor contestate până în prezent, Curtea consideră necesar să se distanțeze 
de abordarea anterioară și să-și reconsidere poziția privind verificarea constituționalității legilor 
de revizuire a Constituției.

36. Ținând cont de competența atribuită Curții prin Constituție de a verifica constituționa-
litatea legilor (articolul 135 alin.(1) lit.a)) și de a se pronunța asupra inițiativelor de revizuire a 
Constituției (lit.c), Curtea reține că este competentă să examineze constituționalitatea legii de 
revizuire a Constituției. 

37. Curtea relevă că, de fiecare dată, când se cere verificarea constituționalității unor acte 
juridice concomitent cu interpretarea unor prevederi constituționale, verificarea constituțio-
nalității include interpretarea prevederilor în cauză în mod implicit.

38. În aceste condiții și în temeiul articolului 6 alin.(2) din Codul jurisdicției constituționale, 
Curtea reține că, în prezenta cauză, solicitarea privind controlul constituționalității absoarbe soli-
citarea de interpretare a normelor constituționale.

39. Curtea apreciază că sesizarea nu poate fi respinsă ca inadmisibilă și nu există nici un alt 
temei de sistare a procesului în conformitate cu prevederile articolului 60 din Codul jurisdicției 
constituționale. Curtea reține că a fost sesizată legal și este competentă să hotărască asupra inter-
pretării articolului 135 alin.(1) lit.c) în coroborare cu articolele 141 alin.(2) și 143 alin.(1) din 
Constituție, precum și asupra constituționalității prevederilor contestate din Legea nr.1115/2000. 
Prin urmare, Curtea va examina în continuare fondul sesizării.

40. Pentru a elucida aspectele abordate în sesizare, Curtea va opera, în special, cu prevederile 
articolelor 1 alin.(3), 135 alin.(1) lit.c), 141, 142 alin.(2) și 143 alin.(1) din Constituție, cu jurispru-
dența sa anterioară, precum și cu principiile consacrate de dreptul constituțional, utilizând toate 
metodele de interpretare legală.

 
B. FONDUL CAUZEI
PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 141 ALIN.(2) COROBORAT CU ARTICOLELE 

135 ALIN.(1) LIT.C), 142 ALIN.(2) ȘI 143 ALIN.(1) DIN CONSTITUȚIE 
41. În opinia autorilor sesizării, prevederile supuse controlului constituționalității, în partea ce 

ține de procedura de adoptare, încalcă articolul 141 alin.(2) din Constituție, potrivit căruia:
„(2) Proiectele de legi constituționale vor fi prezentate Parlamentului numai împreună cu 

avizul Curții Constituționale […].”
42. Totodată, prevederile contestate încalcă competența Curții Constituționale, prevăzută de 

135 alin.(1) lit.c) din Constituție, potrivit căruia:
„(1) Curtea Constituțională:[…]
c) se pronunță asupra inițiativelor de revizuire a Constituției; […]”
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43. În același context, a fost eludată procedura expres prevăzută de Constituție la articolul 143 
alin.(1) din Constituție pentru adoptarea amendamentelor constituționale:

„(1) Parlamentul este în drept să adopte o lege cu privire la modificarea Constituției după cel 
puțin 6 luni de la data prezentării inițiativei corespunzătoare. […]”

44. În viziunea autorilor sesizării, adoptarea amendamentelor contestate fără avizul Curții 
Constituționale a generat blocaje și dezechilibre instituționale, afectând echilibrul materiei consti-
tuționale, contrar limitelor de revizuire prevăzute de articolul 142 alin.(2) din Constituție:

„(2) Nici o revizuire nu poate fi făcută, dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și libertă-
ților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora.”

 
1. Argumentele autorilor sesizării 
45. Potrivit autorilor sesizării, în data de 5 iulie 2000 deputații în Parlament au adoptat în mod 

deliberat amendamente la Constituție neavizate de Curtea Constituțională, contrar procedurii 
stabilite expres de Constituție pentru revizuirea acesteia.

46. Omisiunea de a aviza repetat la Curtea Constituțională modificările operate în proiectul de 
lege inițial a generat blocaje și dezechilibre instituționale. 

47. În acest context, autorii sesizării consideră că amendamentele contestate sunt lovite de 
neconstituționalitate atât sub aspect intrinsec, deoarece au afectat echilibrul materiei consti-
tuționale, cât și sub aspect extrinsec, fiind adoptate cu încălcarea procedurii prevăzute de Consti-
tuție.

 
2. Argumentele autorităților
48. Potrivit opiniei scrise a Președintelui Republicii Moldova, adoptarea unui proiect de lege 

constituțională, amendat substanțial și conceptual de către deputați în lectura a doua, prin defi-
niție constituie o încălcare a procedurii de adoptare, fapt inadmisibil. Or, potrivit Regulamentului 
Parlamentului, amendamentele nu pot viza introducerea unor elemente ce nu sunt prezente în 
proiectul avizat de Curtea Constituțională, ci pot ține doar de: redactarea textului; modificări care 
nu afectează esența prevederilor propuse de autor; omiterea unor articole sau părți de articole, dacă 
aceasta nu afectează esența proiectului.

49. Președintele în opinia sa admite că Curtea Constituțională are dreptul, garantat de art.135 
alin.(1) lit.a) din Constituție, de a exercita controlul constituționalității procedurii de adoptare a 
legii de revizuire a Constituție. Afirmația se întemeiază atât pe obligația Curții, prevăzută la art.134 
alin.(3) din Constituție, de a contracara orice abuz al Parlamentului, inclusiv ca adunare constitu-
antă, cât și pe principiul general de drept al nulității actului adoptat cu încălcarea procedurii.

50. În același timp, Președintele Republicii Moldova susține că examinarea constituționalității 
Legii nr.1115/2000 cu privire la modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova nu 
ține de competența Curții Constituționale, ci de domeniul procesului legislativ. Or amendarea 
substanțială și conceptuală a proiectului legii constituționale în lectura a doua constituie o încăl-
care a acestui act legislativ.

51. Parlamentul în opinia sa scrisă a menționat că în corespundere cu Legea Fundamentală, 
existența avizului Curții Constituționale este o condiție necesară și obligatorie, iar aspectul juris-
dicțional al avizului se referă la toate problemele de drept privind proiectul de lege constituțională.

52. Astfel, Parlamentul susține că, deși până la moment Curtea nu a supus controlului consti-
tuționalității o lege de amendare a Constituției, problemele abordate în sesizare sunt multi-aspec-
tuale și urmează a fi examinate în raport cu dimensiunea aplicabilității normelor constituționale 
și asigurării funcționalității instituțiilor de stat.

53. În opinia Guvernului, orice modificare a unor dispoziții ale Constituției, eludând prevede-
rile art.141, 142 și 143 din Constituție, ar constitui o revizuire implicită a ei, indiferent de motivele 
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invocate și de procedeul utilizat, ceea ce ar fi o încălcare a Constituției. Amendamentele la proiec-
tele de legi constituționale urmează să fie de așa natură, încât să se încadreze în limitele avizului 
Curții Constituționale, astfel nefiind necesar un aviz repetat al Curții. 

54. Reiterând jurisprudența Curții Constituționale, Guvernul a subliniat că după avizarea de 
către Curtea Constituțională nu se admit intervenții în textul proiectului legii de revizuire a Con-
stituției, iar ignorarea sau depășirea acestora pot servi drept temei pentru nulitatea modificărilor 
operate.

55. În același timp, Guvernul nu și-a expus opinia referitor la cea de-a treia întrebare formulată 
de autorii sesizării, care vizează procedurile necesare a fi parcurse la o avizare repetată a proiec-
tului de amendare a Constituției, aceasta fiind lăsată la discreția Curții.

 
3. Aprecierea Curții
56. Autorii sesizării au îndoieli cu privire la constituționalitatea unor prevederi din Legea de 

modificare a Constituției, având în vedere procedura de adoptare a acestora. Astfel, în vederea 
soluționării prezentei cauze, este necesar să se precizeze conținutul dispozițiilor prevăzute în mod 
expres și implicit de Constituție cu privire la revizuirea Constituției.

3.1. Principii generale
57. Prevederile constituționale referitoare la revizuirea Constituției sunt determinate de noți-

unea, natura și scopul Constituției înseși.
3.1.1. Principiul supremației Constituției
58. Constituția este Legea Supremă. Sursa Constituției este comunitatea națională, națiunea 

civică însăși. Constituția reflectă contractul social – o obligație acceptată în mod democratic de 
către toți cetățenii Republicii Moldova față de generațiile actuale și viitoare de a trăi în confor-
mitate cu normele fundamentale consacrate în Constituție și de a le respecta, pentru a asigura 
legitimitatea autorității de guvernare, legitimitatea deciziilor acesteia, precum și pentru a asigura 
drepturile omului și libertățile fundamentale, astfel încât să existe armonie în societate (HCC 
nr.36 din 5 decembrie 2013, HCC nr.9 din 14 februarie 2014). 

59. Fiind un act cu forță juridică supremă și contract social, Constituția se întemeiază pe valori 
universale și incontestabile, precum faptul că suveranitatea aparține poporului, democrația, recu-
noașterea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și respectarea acestora, respectarea 
legii și a statului de drept, sistemul de echilibre și contragreutăți, datoria instituțiilor statului de 
a servi poporul și răspunderea acestora față de societate, spiritul public, justiția, obiectivul unei 
societăți civile deschise, echitabile și armonioase și al statului de drept (Avizul Curții Constituți-
onale nr.1 din 24.07.2015).

60. Prin adoptarea Constituției, actul juridic cu forță juridică supremă, a fost consacrat statul 
ca un bun comun al întregii societăți. Una dintre cele mai importante obligații ale unui stat demo-
cratic bazat pe lege și justiție este de a respecta, de a apăra și de a proteja valorile, precum și 
drepturile omului și libertățile, pe care se bazează Constituția însăși, a căror consacrare, apărare 
și protecție efective constituie la raison d’être a statului însuși. În caz contrar, nu ar fi posibil ca 
statul să fie considerat bunul comun al întregii societăți.

3.1.2. Stabilitatea Constituției
61. Astfel cum a evidențiat Curtea Constituțională în hotărârea sa nr.57 din 3 noiembrie 1999, 

stabilitatea Constituției reprezintă o valoare constituțională majoră. Stabilitatea Constituției este 
una dintre condițiile preliminare pentru asigurarea continuității statului și a respectării ordinii și 
legislației constituționale, precum și pentru asigurarea punerii în aplicare a obiectivelor declarate 
în Constituție, pe care se întemeiază Constituția însăși. 

62. Stabilitatea Constituției este una dintre caracteristicile care, împreună cu celelalte caracte-
ristici ale acesteia (inter alia și, în primul rând, cu forța juridică specială, supremă a Constituției), 
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diferențiază reglementarea legală constituțională de reglementarea legală (ordinară) prevăzută de 
actele juridice cu forță juridică inferioară.

63. În acest scop, în legile fundamentale sunt inserate diverse modalități tehnice de protecție 
a stabilității Constituției, prin asigurarea unui anumit grad de rigiditate a Constituției. Aceasta 
este o caracteristică fundamentală a tuturor constituțiilor scrise (spre deosebire de legile ordinare), 
care conțin prevederi ce permit propria revizuire. În aproape toate statele revizuirea Constituției 
este mult mai dificilă decât a legislației obișnuite și, de obicei, necesită fie o majoritate calificată 
parlamentară, decizii multiple, un calendar și intervale speciale de timp sau o combinație a aces-
tor factori (a se vedea Raportul privind amendamentele constituționale (CDL-AD(2010)001 din 
19 ianuarie 2010), Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept, în continuare – Comisia 
de la Veneția).

64. În același sens, în Raportul privind amendamentele constituționale (CDL-AD(2010)001 
din 19 ianuarie 2010), Comisia de la Veneția menționează următoarele:

„Existența unor proceduri rigide pentru revizuirea Constituției este un principiu important 
al constituționalismului democratic, care încurajează stabilitatea politică, eficiența, legitimi-
tatea, calitatea procesului decizional, precum și protecția drepturilor și intereselor non-ma-
jorității. [...]

65. În acest context, Curtea menționează că imperativul stabilității Constituției ar fi ignorat 
în cazul în care s-ar interveni în textul acesteia de fiecare dată când anumite relații sociale care 
trebuie reglementate legal suferă modificări (de exemplu, posibilitățile tehnologice ale anumitor 
tipuri de activități se extind până la un grad care era, poate, imposibil de prevăzut la momentul 
redactării textului Constituției).

66. În această ordine de idei, Curtea subliniază că formarea și dezvoltarea jurisprudenței con-
stituționale oficiale, inter alia, reinterpretarea jurisprudențială a prevederilor constituționale ofi-
ciale și, de asemenea, reinterpretarea determinată de modificarea jurisprudenței constituționale 
permite dezvăluirea potențialului deosebit de mare al Constituției fără a modifica textul acesteia 
și, în acest sens, adaptarea Constituției la schimbările vieții sociale și la continua schimbare a 
condițiilor de viață ale societății și ale statului, precum și asigurarea viabilității Constituției ca 
fundament al societății și al statului (HCC nr.9 din 14 februarie 2014, HCC nr.32 din 29 decem-
brie 2015). Formarea și dezvoltarea jurisprudenței constituționale este o funcție a justiției con-
stituționale. Astfel, nu trebuie să se intervină asupra textului Constituției atunci când o astfel de 
intervenție nu este necesară din punct de vedere juridic, contribuind la stabilitatea textului Con-
stituției și a ordinii constituționale.

3.1.3. Unitatea materiei și echilibrul valorilor Constituției
67. Orice lege de revizuire a Constituției modifică conținutul prevederilor acesteia și relațiile 

dintre aceste prevederi și, de asemenea, ar putea modifica echilibrul valorilor consacrate prin 
Constituție.

68. În cazul modificării anumitor prevederi ale Constituției, acestea s-ar putea răsfrânge și asu-
pra conținutului altor prevederi ale acesteia, precum și asupra reglementării legale constituționale 
în ansamblu. 

69. Astfel, în cazul modificării Constituției, trebuie să se țină seama de faptul că aceasta este 
un act integral, toate prevederile Constituției fiind interconectate până la gradul la care con-
ținutul unor prevederi ale Constituției determină conținutul altor prevederi ale acesteia. Pre-
vederile Constituției formează un sistem armonios, astfel încât nici o prevedere a Constituției 
nu poate fi contrară celorlalte prevederi ale acesteia. Natura Constituției de act cu forță juridică 
supremă și ideea de constituționalitate implică faptul că nu există și nici nu pot exista lacune sau 
contradicții interne ale Constituției (Avizul nr.1 din 22 septembrie 2014). 
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70. Din această perspectivă, modificarea Constituției nu poate face ca prevederile Constitu-
ției sau valorile consacrate prin prevederile sale să intre în contradicție unele cu altele. Nici o 
modificare a Constituției nu poate crea o nouă reglementare constituțională în temeiul căreia o 
prevedere a Constituției ar anula sau ar fi contrară unei alte prevederi a Constituției, astfel încât 
ar fi imposibil să se considere că respectivele prevederi sunt în armonie. Astfel, nu poate fi adop-
tată nici o modificare a Constituției care ar afecta armonia prevederilor Constituției sau armonia 
valorilor consacrate prin acestea.

71. Noțiunea, natura și scopul Constituției, stabilitatea Constituției ca valoare constituțională 
și imperativul armoniei între prevederile Constituției, menționate supra, implică anumite limitări 
de fond și procedurale cu privire la modificarea Constituției. 

3.1.4. Limitările de fond și procedurale cu privire la modificarea Constituției
72. Limitările de fond privind modificarea Constituției sunt cele consacrate în Constituție cu 

privire la adoptarea amendamentelor constituționale având un anumit conținut; limitările proce-
durale privind modificarea Constituției se referă la procedura specială de modificare a Constitu-
ției prevăzută de aceasta.

73. Limitările procedurale privind modificarea Constituției decurg din ansamblul reglemen-
tării constituționale și sunt prevăzute pentru a proteja valorile universale pe care se întemeiază 
Constituția, în calitate de lege supremă și contract social, precum și statul ca bun comun al întregii 
societăți, și a menține armonia acestor valori și armonia prevederilor Constituției.

a) Limitările de fond
74. Articolul 1 din Constituție consacră valorile constituționale fundamentale – independența 

statului, democrația și republica, precum și statul de drept, demnitatea omului, drepturile și liber-
tățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic. Acestea sunt 
interconectate în mod inseparabil și formează fundamentul statului Republica Moldova ca bun 
comun al întregii societăți, consacrat prin Constituție. Prin urmare, acestea nu trebuie negate în 
nici o împrejurare.

75. În acest context, imperativul ca nici o modificare a Constituției să nu afecteze armonia 
prevederilor Constituției sau armonia valorilor consacrate prin acestea nu permite adoptarea 
unor amendamente care sunt contrare cel puțin uneia dintre valorile constituționale aflate la baza 
statului ca bun comun al întregii societăți consacrat prin Constituție – independența statului, 
democrația, republica și caracterul intrinsec al drepturilor omului și al libertăților fundamentale, 
cu excepția cazurilor în care articolul 1 din Constituție ar fi modificat în modul prevăzut la arti-
colul 142 alin.(1) din Constituție.

b) Particularitățile procedurii de adoptare a amendamentelor la Constituție 
76. După cum s-a menționat anterior, limitările procedurale privind modificarea Constitu-

ției sunt legate de procedura specială de modificare a Constituției prevăzută de aceasta. Această 
procedură este prevăzută în Titlul VI „Revizuirea Constituției”.

77. Stabilitatea Constituției este o caracteristică a Constituției, care, împreună cu celelalte carac-
teristici ale sale, inter alia și, în primul rând, în coroborare cu forța juridică specială, supremă a 
Constituției, diferențiază reglementarea legală constituțională de reglementarea (ordinară) prevă-
zută de actele juridice cu forță juridică inferioară. Stabilitatea Constituției nu se opune posibili-
tății de a modifica Constituția atunci când acest lucru este necesar, însă procedura de modificare 
a Constituției este mai dificilă și mai complexă în comparație cu procedura de modificare a legilor 
organice și ordinare.

78. Curtea reține că alineatele (1)-(4) ale articolului 72 din Constituție prevăd competențe sepa-
rate ale Parlamentului pentru adoptarea amendamentelor la Constituție și pentru adoptarea de legi. 

79. În acest context, Curtea subliniază că adoptarea legilor, inter alia, adoptarea legilor consti-
tuționale, este reglementată la articolele 72-74 din Constituție, în timp ce modificarea Constitu-
ției – separat, în Titlul VI „Revizuirea Constituției” (articolele 141-143). 
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80. Prevederile Titlului VI „Revizuirea Constituției” din Constituție beneficiază de o protecție 
mai extinsă. Astfel, potrivit articolului 142 alin.(1) din Constituție, prevederile menționate pot 
fi modificate numai prin aprobarea în cadrul unui referendum, cu votul majorității cetățenilor 
înscriși în listele electorale, în timp ce prevederile articolelor 72-74 din Constituție pot fi modifi-
cate, de către Parlament.

81. Astfel, Constituția prevede proceduri diferite pentru modificarea legilor constituționale 
și a legilor organice sau ordinare. Procedura specială de modificare a Constituției nu poate fi 
identificată cu adoptarea legilor. Pentru a asigura stabilitatea dispozițiilor constituționale, a fost 
prevăzută o procedură specială de modificare în scopul de a asigura ca modificarea Constituției să 
se efectueze numai atunci când este necesar și de a preveni orice modificare pripită a Constituției.

82. Procedura specială de modificare a Constituției, care este prevăzută de Constituție, include, 
inter alia, următoarele cerințe speciale:

(1) Potrivit articolului 142 alin.(3) din Constituție, Constituția nu poate fi modificată pe peri-
oada instituirii unei stări de urgență, de asediu și de război. Nu a fost prevăzută o astfel de inter-
dicție în ceea ce privește adoptarea legilor.

(2) Potrivit articolului 142 alin.(1) și (2) din Constituție, competența Parlamentului de a modi-
fica Constituția este limitată: prevederile articolului 1 pot fi modificate numai prin aprobarea în 
cadrul unui referendum, cu votul majorității cetățenilor înscriși în listele electorale, iar cele care 
au ca rezultat suprimarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor 
acestora nu pot fi adoptate.

(3) Articolul 141 alineatul (1) din Constituție prevede subiecții care beneficiază, cu titlu special, 
de dreptul de a înainta o propunere de modificare sau de completare a Constituției: un număr 
de cel puțin 200000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot, provenind din cel puțin 
jumătate din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul doi; un număr de cel puțin o treime 
de deputați în Parlament; Guvern. Persoanele menționate sunt diferite în esență de persoanele 
care au drept de inițiativă legislativă – deputații în Parlament, Președintele Republicii Moldova, 
Guvernul, Adunarea Populară a unității teritoriale autonome Găgăuzia – care sunt prevăzute la 
articolul 73 din Constituție.

(4) Articolul 143 alin.(1) din Constituție prevede o procedură specială de adoptare a amen-
damentelor la Constituție în cadrul Parlamentului: amendamentele pot fi examinate și votate 
de Parlament după cel puțin 6 luni de la data prezentării inițiativei corespunzătoare. Constituția 
nu prevede o astfel de cerință privind termenul de interdicție a examinării și votării în ceea ce 
privește adoptarea legilor.

(5) Articolul 143 alin.(1) din Constituție prevede cerința privind o majoritate calificată a votu-
rilor deputaților în cazul adoptării unei legi de modificare a Constituției: un proiect de lege privind 
modificarea Constituției este considerat adoptat de Parlament dacă cel puțin 2/3 din totalul depu-
taților au votat în favoarea acestuia. Nu se prevede o astfel de cerință privind o majoritate califi-
cată a voturilor în ceea ce privește adoptarea legilor: potrivit articolului 74 din Constituție, o lege 
ordinară este considerată adoptată dacă majoritatea deputaților care participă la ședință au votat 
în favoarea acesteia (alineatul 2), iar o lege organică este adoptată dacă mai mult de jumătate din 
totalul deputaților votează în favoarea acesteia (alineatul 1).

83. Articolul 143 alin.(2) din Constituție prevede o limitare specială pentru prezentarea spre 
reexaminare de către Parlament a unui amendament la Constituție care nu a fost adoptat: acesta 
poate fi depus din nou după cel puțin un an. Constituția nu prevede o astfel de limitare în ceea ce 
privește adoptarea legilor.

84. Articolul 141 alin.(2) din Constituție prevede că proiectele de legi constituționale vor fi 
prezentate Parlamentului numai împreună cu avizul Curții Constituționale, adoptat cu votul 
a cel puțin 4 judecători. Constituția nu prevede o astfel de limitare în ceea ce privește adoptarea 
legilor.
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85. Dispozițiile constituționale care introduc limitări în ceea ce privește revizuirea au valoare 
juridică și nu pot fi eludate, își fundamentează poziția pe existența unor principii și dispoziții ale 
legiuitorului constituant originar, care se impun puterii constituționale derivate. 

86. Curtea reține că respectarea procedurilor de revizuire, care să permită timp pentru dezba-
tere publică și instituțională, poate contribui în mod semnificativ la legitimitatea și acceptarea 
Constituției, precum și la dezvoltarea și consolidarea tradițiilor constituționale democratice. În 
schimb, în cazul în care normele și procedurile privind revizuirile constituționale sunt subiect 
de interpretare și controversă, sau în cazul în care acestea sunt aplicate prea în grabă sau fără 
dezbateri democratice, acest lucru ar putea submina stabilitatea politică și, în cele din urmă, legi-
timitatea Constituției în sine.

87. Cu referire la necesitatea verificării procedurilor de revizuire a Constituției, Comisia de la 
Veneția a menționat următoarele:

„237. [...] Comisia de la Veneția va sprijini cu fermitate toate sistemele care să permită o supra-
veghere eficientă și democratică a modului în care procedurile de modificare constituționale au 
fost respectate și urmate. Și dacă există motive să se creadă că au fost adoptate amendamente cu 
încălcarea cerințelor constituționale, atunci aceasta este o problemă care poate fi adecvat soluți-
onată în fața unei curți.”

(Raportul privind amendamentele constituționale (CDL-AD(2010) 001 din 19 ianuarie 2010))
88. Astfel, pe tărâmul protejării ordinii constituționale și al garantării supremației legii funda-

mentale intervine justiția constituțională. Instaurarea practicii unui control de constituționali-
tate marchează o schimbare profundă în logica constituțională a puterii statale, făcând trecerea de 
la supremația forțelor politice – și a regulii majorității care decide -, de la începutul secolului XX, 
la principiul guvernării limitate (limited rule), începând cu perioada post – 1945 și, ulterior, după 
căderea comunismului, cu perioada post-1989. 

89. Această logică a necesității unui control de constituționalitate din partea unui organ inde-
pendent de Parlament rezultă din percepția conform căreia, dacă Parlamentul însuși este jude-
cătorul propriei legislații, poate fi ușor tentat să rezolve în favoarea sa orice dubiu.

90. Altfel spus, controlul de constituționalitate, prin care este garantată supremația Consti-
tuției, stabilizează și limitează, în același timp, democrația.

91. În acest context, lipsa sancțiunii ar pune în discuție eficacitatea dispozițiilor care introduc 
limitele revizuirii. Eficacitatea dispoziției constituționale care prevede limitarea revizuirii depinde 
de posibilitatea angajării răspunderii celor ce s-au făcut vinovați de nesocotirea acestei dispoziții.

92. În acest sens, chiar dacă nesocotirea limitelor stabilite revizuirii constituționale ar fi confir-
mată prin votul Parlamentului, un asemenea vot nu poate acoperi frauda la Constituție.

93. În acest context, Curtea subliniază că un proiect de lege privind revizuirea Constituției 
modificat în mod substanțial trebuie considerat un nou proiect de lege – o nouă propunere de 
modificare sau de completare a Constituției, care poate fi înaintată doar cu respectarea prevede-
rilor articolelor 141-143 din Constituție.

94. Astfel, în sensul articolului 135 alin.(1) lit.c) coroborat cu prevederile articolului 141 alin.
(2) din Constituție, după pronunțarea avizului de către Curtea Constituțională, nu se admit inter-
venții în textul proiectului legii de revizuire a Constituției, iar ignorarea sau depășirea acestuia 
pot servi drept temei pentru nulitatea modificărilor astfel operate. 

95. În cazul amendamentelor deputaților acceptate de Parlament în lectura a doua la un proiect 
de lege privind revizuirea Constituției, este obligatorie avizarea repetată de către Curtea Consti-
tuțională.

96. În cazul în care Curtea Constituțională avizează repetat un proiect de lege de revizuire a 
Constituției, amendat substanțial în cadrul celei de-a doua lecturi în Parlament, acest proiect 
urmează să parcurgă toate procedurile expuse la articolul 143 alin.(1) din Constituție. 
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97. O altă interpretare a textului constituțional, în sensul atribuirii unui rol pur formal Curții 
Constituționale în cadrul acestei proceduri, respectiv acela de a aviza un proiect de lege privind 
revizuirea Constituției care să poată fi apoi modificat esențial în Parlament, ar fi de natură să 
golească de conținut această competență a sa. Or, această competență i-a fost conferită de legiu-
itorul constituant tocmai în considerarea rolului și a poziției pe care Curtea Constituțională o 
ocupă în cadrul sistemului politic și juridic al societății, care îi permite să analizeze amendamen-
tele imparțial, departe de tentația actorilor politici de a lua decizii de conjunctură.

3.2. Practica altor state
98. Procedura de avizare obligatorie și sistematică de către Curtea Constituțională înainte ca o 

propunere de amendament constituțional să poate fi adoptată de către Parlament este un meca-
nism de procedură, care se regăsește și în alte state.

99. În afară de verificarea a priori a propunerilor de modificare de către Curtea Constituțio-
nală, există verificarea a posteriori a respectării procedurilor corecte de modificare a Constituției, 
care este mult mai răspândită.

100. Printre statele europene care practică un control jurisdicțional de fond al amendamentu-
lui constituțional, cel mai cunoscut model este cel al Germaniei. În conformitate cu articolul 79 
alineatul (3) [„clauza de eternitate”] din Constituția germană modificările sunt inadmisibile în 
cazul în care acestea afectează structura federală, puterile legislative ale statelor, „sau principiile 
prevăzute la articolele 1 și 20”. Acest lucru este considerat ca fiind supus controlului Curții Con-
stituționale Federale (Bundesverfassungsgericht), fiind examinat în mai multe rânduri (BVer-
fGE (Buletinul Oficial) 1, 14 – Statul de Sud-Vest (1951); 3, 225 – Egalitatea în drepturi (1953);  
4, 157 – Statutul Saar (1955); 30, 1 – Interceptarea (1970); 34, 9 – Standardizarea remunerației 
(1972); 84, 90 – Exproprierile înainte de 1949 (1991); 87, 181 – Finanțarea radiodifuziunii (1992); 
89, 155 – Maastricht (1993); 94, 12 – Excluderea restituirii (1996); 94, 49 – Țări terțe sigure (1996); 
95, 48 – Restabilirea și evitarea tranzacțiilor (1996); 102, 370 – Martorii lui Iehova (2000); 109, 
279 – Supraveghere acustică (2004); 113, 273 – mandat european de arestare Act (2005); Neue 
Juristische Wochenschrift (NJW) 2009, 2267 – Tratatul de la Lisabona (2009). 

101. Exemple în care instanțele constituționale au invalidat amendamentele la Constituție mai 
pot fi găsite în alte țări, printre care Austria (a se vedea decizia Curții Constituționale G 12/00 
și alții, din 11 octombrie 2001 (Buletinul 2001/1, AUT-2001-1-003)) și Bulgaria (decizia Curții 
Constituționale 03/04 din 5 iulie 2004 (Buletinul 2004/2, BULBUL-2004-2-001) și decizia 06/06 
din 13 septembrie 2006 (Buletin 2006/3, BUL-2006-3-002 )). De asemenea, poate fi menționată ca 
exemplu în acest sens și Africa de Sud.

102. Printr-o hotărâre din ianuarie 2014, Curtea Constituțională din Lituania a invalidat 
amendamentele la Constituție adoptate în 2006, privind competențele Băncii Centrale a Litua-
niei, deoarece au fost adoptate cu încălcarea procedurii, textul proiectului de lege fiind modificat 
neconstituțional în Parlament.

103. O altă țară cu un control jurisdicțional al amendamentului constituțional este Turcia. 
Într-o hotărâre din 5 iunie 2008, Curtea a efectuat o verificare de fond a unui amendament consti-
tuțional adoptat, care permitea purtarea vălului în universități, declarând că acesta încalcă preve-
derea inamendabilă privind caracterul laic al statului, de la articolul 2 din Constituție.

3.3. Aplicarea principiilor enunțate în prezenta cauză
104. Curtea reține că din argumentele autorilor sesizării rezultă cu claritate că aceștia consi-

deră că în cursul adoptării prevederilor contestate Parlamentul nu a respectat procedura de 
avizare de către Curtea Constituțională a inițiativei de revizuire a Constituției, prevăzută de 
articolele 135 alin.(1) lit.c) și 141 alin.(2) din Constituție.

105. Îndoielile autorilor sesizării referitoare la constituționalitatea prevederilor contestate sunt 
legate de faptul că, în cursul examinării acestora, Comisia specială și deputații au modificat în 
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mod esențial conținutul proiectului de lege privind revizuirea Constituției, care fusese înaintat de 
un grup de 38 de deputați.

106. Astfel, împrejurările adoptării Legii de modificare a articolului 78 din Constituție sunt 
importante pentru prezenta cauză.

3.3.1. Împrejurările adoptării legii de modificare
107. Anterior intrării în vigoare a legii contestate, la 28 iulie 2000, articolul 78 din Constituție 

prevedea:
„(1) Președintele Republicii Moldova este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber 

exprimat.
(2) Pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova pot candida cetățenii Republicii Mol-

dova care au împlinit vârsta de 35 de ani, au locuit sau locuiesc pe teritoriul ei nu mai puțin de 
10 ani și posedă limba de stat. Modul de propunere a candidaților este stabilit prin lege organică. 

(3) Este declarat ales candidatul care a întrunit cel puțin jumătate din voturile alegătorilor ce 
au participat la alegeri.

(4) În cazul în care nici unul dintre candidați nu a întrunit această majoritate, se organizează al 
doilea tur de scrutin, între primii doi candidați stabiliți în ordinea numărului de voturi obținute în 
primul tur. Este declarat ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi, cu condiția 
că numărul acestora e mai mare decât numărul voturilor exprimate împotriva candidatului. 

(5) Nici o persoană nu poate îndeplini funcția de Președinte al Republicii Moldova decât pentru 
cel mult două mandate consecutive.”

108. Astfel, articolul 78 din Constituție prevedea alegerea Președintelui Republicii Moldova 
prin vot popular. 

109. În mod corespunzător, articolul 89 din Constituție prevedea că Președintele putea fi 
demis, la fel, prin vot popular:

„(1) În cazul săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției, Președin-
tele Republicii Moldova poate fi suspendat din funcție de Parlament, cu votul a două treimi din 
deputați.

(2) Propunerea de suspendare din funcție poate fi inițiată de cel puțin o treime din deputați și 
se aduce, neîntârziat, la cunoștința Președintelui Republicii Moldova. Președintele poate da Parla-
mentului explicații cu privire la faptele ce i se impută.

(3) Dacă propunerea de suspendare din funcție este aprobată, în cel mult 30 de zile se organi-
zează un referendum pentru demiterea Președintelui.”

110. În data de 2 august 1999, un grup de deputați în Parlamentul Republicii Moldova (38 
de deputați) au depus la Curtea Constituțională proiectul unei legi de revizuire a Constitu-
ției. Proiectul legii propunea modificări și completări la o serie de articole, unele fiind expuse 
în redacție nouă: Articolul 78 („Alegerea Președintelui”), Articolul 80 („Mandatul Președin-
telui”), Articolul 85 („Dizolvarea Parlamentului”), Articolul 86 („Atribuții în domeniul politicii 
externe”), Articolul 89 („Demiterea Președintelui”), Articolul 90 („Vacanța funcției”), Articolul 
91 („Interimatul funcției”), Articolul 98 („Învestitura”), Articolul 101 („Primul-ministru”), Arti-
colul 102 („Actele Guvernului”), Articolul 102/1 („Delegarea legislativă”), Articolul 135 („Atri-
buțiile”), Articolul 136 („Structura”), Articolul 141 („Inițiativa revizuirii”). Nota explicativă la 
acest proiect de lege clarifică faptul că scopul acestuia era de a institui forma parlamentară de 
guvernământ, inclusiv prin schimbarea procedurii de alegere a Președintelui Republicii Moldova, 
înlocuind votul popular cu votul Parlamentului.

111. Propunerea legislativă prevedea ca articolul 78 din Constituție să fie modificat și să fie 
redactat după cum urmează:

„(1) Președintele Republicii Moldova este ales de Parlament prin vot secret.
(2) Poate fi ales Președinte al Republicii Moldova orice cetățean cu drept de vot, care are 35 de 

ani împliniți, a locuit permanent pe teritoriul Republicii Moldova 10 ani și posedă limba de stat.



386

CONSTITUȚIA  REPUBLICII  MOLDOVA    

(3) Este ales candidatul care obține votul majorității deputaților aleși. Dacă nici un candidat 
nu a întrunit această majoritate, se organizează al doilea tur de scrutin, între primii doi candidați 
stabiliți în ordinea numărului de voturi obținute în primul tur. ”

112. Proiectul de lege a propus o redacție nouă pentru articolul 89 din Constituție, referitor la 
demiterea Președintelui:

„(1) În cazul săvârșirii unor fapte prin care încălcă prevederile Constituției Președintele Repu-
blicii Moldova poate fi demis din funcție de Parlament cu votul a două treimi din deputați.

(2) Propunerea de demitere poate fi inițiată de cel puțin o treime de deputați și se aduce, 
neîntârziat, la cunoștința Președintelui Republicii Moldova. Președintele poate da Parlamentului 
explicații cu privire la faptele ce i se impută.

(3) Hotărârea Parlamentului de demitere din funcție a Președintelui se confirmă de Curtea 
Constituțională.”

113. La 16 noiembrie 1999, Curtea Constituțională a avizat pozitiv inițiativa de revizuire a 
Constituției (Avizul nr.6). 

114. Propunerea legislativă a fost înregistrată în Parlament pe data de 24 noiembrie 1999, cu 
numărul 4098 (în continuare – „proiectul nr.4098”).

115. În data de 22 iunie 2000 a fost formată așa-numita Comisie specială pentru examinarea 
proiectelor de legi privind revizuirea Constituției (în continuare – „Comisia specială”). Comisia 
instituită trebuia să examineze trei proiecte de legi pentru revizuirea Constituției, în Parlament 
fiind înregistrate la acea dată 6 astfel de proiecte.

116. În ședința din 5 iulie 2000, după 12 zile de la crearea Comisiei speciale, Parlamentul a 
examinat 3 proiecte de legi pentru revizuirea Constituției:

(1) nr. de intrare 3346 din 26 octombrie 1999 (delegarea unor împuterniciri Guvernului), inițiat 
de 39 de deputați în Parlament și avizat de Curtea Constituțională prin avizul nr.4 din 14 octom-
brie 1999;

(2) nr. de intrare 3389 din 28 octombrie 1999 (modificări privind Procuratura), inițiat de 
Guvern și avizat de Curtea Constituțională prin avizul nr.5 din 19 octombrie 1999;

(3) nr. de intrare 4098 din 24 noiembrie 1999 (alegerea Președintelui țării de către Parlament), 
inițiat de 38 de deputați în Parlament și avizat de Curtea Constituțională prin avizul nr.6 din 16 
noiembrie 1999.

117. Cele trei proiecte de legi constituționale au fost votate de Parlament în prima lectură, fără 
amendamente (Hotărârile Parlamentului nr.1111, 1112 și 1113 din 5 iulie 2000).

118. Totodată, Comisia specială a fost împuternicită să „îmbunătățească” proiectele de lege 
menționate, „ținând cont de obiecțiile și propunerile făcute de deputați”, și să le prezinte Parla-
mentului pentru a fi examinate în lectura a doua.

119. În aceeași ședință, Parlamentul a hotărât „comasarea într-un proiect unic” a celor trei 
proiecte de legi constituționale adoptate în prima lectură (Hotărârea Parlamentului nr.1114 din  
5 iulie 2000), pentru examinare în lectura a doua.

120. În consecință, pentru lectura a doua a fost prezentat spre examinare un singur proiect 
de lege constituțională. Potrivit stenogramei ședinței Parlamentului, inclusiv după conexare, în 
cadrul dezbaterilor în lectura a doua deputații au enunțat în ședința plenară o serie de amenda-
mente, care au fost acceptate.

121. În partea ce ține de articolul 78 din Constituție, la 5 iulie 2000, Vladimir Voronin, deputat 
în Parlament, a înregistrat propunerea ca acesta să fie redactat după cum urmează:

„[...] 
Domnul Eugen Rusu (președintele Comisiei speciale): 
«La articolul 78 din Constituție propus în proiectul cu nr.4098 într-o nouă redacție au parvenit 

amendamente de la un grup de deputați, care propun ca în alineatul 2 al acestui articol cifra 35 
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să fie substituită cu cifra 40. De asemenea, articolul să fie completat cu 3 alineate noi, amenda-
mentele deputaților sînt distribuite Dumneavoastră. Comisia a examinat aceste amendamente. 
Le acceptă parțial și propune de a adopta modificarea și completarea articolului 78 după cum 
urmează: Alineatul 1 să fie acceptat în varianta autorilor. Alineatul 2 să fie acceptat în varianta 
autorilor substituind cifra 35 cu cifra 40. Alineatul 3 va avea următorul cuprins: Este ales candi-
datul, care obține votul a 3/5 din numărul deputaților aleși. Dacă nici un candidat nu a întrunit 
acest număr de voturi se organizează al doilea tur de scrutin între primii doi candidați stabiliți în 
ordinea numărului de voturi obținut în primul tur».

[...]
Domnul Victor Stepaniuc (Fracțiunea Partidului Comuniștilor):
«Eu vreau să atrag atenția deputaților, că noi avem țări unde Președintele statului nu se alege 

câte jumătate de an. Se pune la vot, nu se alege, se trece pe săptămâna viitoare, se fac tururi. În 
cazul de față există anumite probleme, totuși noi alegem Șeful statului și el trebuie să fie protejat 
de o majoritate considerabilă a deputaților. În cazul de față, eu cred, că 3/5 totuși e normal,  
3 tururi, 3/5 și abia după al treilea tur se poate de dizolvat Parlamentul. Mie mi se pare, că-i rezo-
nabilă chestiunea asta, trei tururi cu 3/5».

[...]
Domnul Victor Stepaniuc (Fracțiunea Partidului Comuniștilor):
«De fapt candidații de acuma în turul întâi n-au luat, Vădim Nicolaevici, ei de acuma aici n-au 

luat numărul necesar. Fiindcă dacă ar lua, unul ar fi dintre ei ales. Deci, se duc în turul doi și n-o 
luat și atunci Parlamentul se gândește, stați, măi, că o să fie al treilea tur și dacă nu alegem, atunci 
noi ne ducem, suntem dizolvați. Și aici oamenii au să hotărască și au să voteze pentru cineva dacă 
au să dorească».

[...]
Domnul Eugen Rusu:
«Da, de fapt aici e o propunere, care poate fi discutată, excludem turul trei și ne oprim la 3/5. 

Dacă nu se alege și în turul doi 3/5 se numesc alegeri repetate».
[...] 
Domnul Dumitru Todoroglo: 
«De aceea nu mai puțin de 3/5, și de 100 ori, dacă nu s-au găsit 3/5, Președintele să-i împrăștie 

dacă nu au minte cei din această sală, de aceea nu mai puțin de 3/5. Măcar și 2, 3 sau 20 de tururi 
(trad. aut.)».

[...] 
Deputatul Vladimir Voronin a declarat: 
«La concret noi vorbim de Președintele țării, dacă noi dorim să ridicăm acest statut al Preșe-

dintelui țării, dumnealui trebuie să fie încredințat că are o susținere de o majoritate mai mare 
decât 50 plus 1. Această majoritate îi dă lui permisiunea să fie mai independent, să fie mai de sine 
stătător în activitatea lui de Președinte. Noi insistăm, fracțiunea, să scoatem aceste două cuvinte, 
că turul nu știu care cu 50 plus 1 și să repetăm de câte ori trebuie alegerile acestea până ce se va 
alege un Președinte ca lumea».

Eugen Rusu, președintele Comisiei speciale: 
«Este clară formula. Se exclude alineatul care prevede turul trei, cu votul majorității deputa-

ților».
[...] 
Președintele ședinței, deputatul Dumitru Diacov:
«Vă rog punem la vot articolul 78 cu propunerile făcute, cu modificarea propusă de domnul 

Voronin și acceptată de comisie. Cine este pentru, vă rog să votați. Mulțumesc. Cine este împo-
trivă? împotrivă nu este nimeni. Se acceptă».
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(Stenograma ședinței Parlamentului din 5 iulie 2000, pag. 41(40)-45(46))
122. La articolul 89 din Constituție, referitor la demiterea Președintelui, propus în proiectul 

nr.4098 într-o nouă redacție, la Comisia specială au fost prezentate amendamente de la un grup 
de deputați, care au propus să se substituie cuvintele „se confirmă de Curtea Constituțională” cu 
sintagma „poate fi adoptată doar cu avizul prealabil al Curții Constituționale”. Comisia specială 
a examinat aceste amendamente și a recomandat acceptarea articolului 89 din proiect cu exclu-
derea alineatului (3), propunând ca aceste prevederi să fie incluse în articolul 135 din Constituție, 
ce se referă la atribuțiile Curții Constituționale. Totodată, Comisia specială a propus ca la sfârșitul 
alineatului (1) al acestui articol din proiectul nr.4098 cuvintele „din deputat” să fie substituite cu 
cuvintele „din numărul deputaților aleși”. Aceste propuneri au fost acceptate de deputați (Steno-
grama ședinței Parlamentului din 5 iulie 2000, pag.41(40)-45(46)).

123. Comisia specială a mai propus completarea articolului 85 cu un alineat nou cu următorul 
conținut, care este, de fapt, alineatul (4): „Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale 
mandatului Președintelui Republicii, cu excepția cazurilor prevăzute la alineatul (5) al articolului 
78 din Constituție, și nici în timpul stării de urgență, de asediu sau de război”. Potrivit steno-
gramei ședinței Parlamentului, acest amendament derivă din modificarea făcută la articolul 78 
din Constituție (pag. 53-54).

124. În aceeași zi, la 5 iulie 2000, Parlamentul a adoptat Legea nr.1115-XIV cu privire la modi-
ficarea și completarea Constituției Republicii Moldova. 

125. În textul adoptat, articolele care reglementează modul de alegere și demitere a Președin-
telui Republicii Moldova au fost expuse în următoarea redacție (Art.I):

„Articolul 78. Alegerea Președintelui 
(1) Președintele Republicii Moldova este ales de Parlament prin vot secret. 
(2) Poate fi ales Președinte al Republicii Moldova cetățeanul cu drept de vot care are 40 de ani 

împliniți, a locuit sau locuiește permanent pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puțin de 10 
ani și posedă limba de stat. 

(3) Este ales candidatul care a obținut votul a trei cincimi din numărul deputaților aleși. Dacă nici 
un candidat nu a întrunit numărul necesar de voturi, se organizează al doilea tur de scrutin între 
primii doi candidați stabiliți în ordinea numărului descrescător de voturi obținute în primul tur. 

(4) Dacă și în turul al doilea nici un candidat nu va întruni numărul necesar de voturi, se orga-
nizează alegeri repetate. 

(5) Dacă și după alegerile repetate Președintele Republicii Moldova nu va fi ales, Președintele 
în exercițiu dizolvă Parlamentul și stabilește data alegerilor în noul Parlament. 

(6) Procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova este stabilită prin lege organică.
Articolul 89. Demiterea 
(1) În cazul săvârșirii unor fapte prin care încalcă prevederile Constituției, Președintele Repu-

blicii Moldova poate fi demis de către Parlament cu votul a două treimi din numărul deputaților 
aleși. 

(2) Propunerea de demitere poate fi inițiată de cel puțin o treime din deputați și se aduce neîntâr-
ziat la cunoștința Președintelui Republicii Moldova. Președintele poate da Parlamentului și Curții 
Constituționale explicații cu privire la faptele ce i se impută.” 

126. De asemenea, în articolul 85, alineatul (4) a fost expus în următoarea redacție:
„(4) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Președintelui Republicii 

Moldova, cu excepția cazului prevăzut la art.78 alin.(5), și nici în timpul stării de urgență, de 
asediu sau de război.”

127. În conținutul prevederilor contestate, astfel cum au fost expuse în redacția Legii nr.1115 
din 5 iulie 2000, au fost operate următoarele modificări față de textul proiectului avizat de Curtea 
Constituțională:
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- la art.78 alin.(2), cifra „35” a fost înlocuită cu cifra „40” și a fost adăugată sintagma „sau locu-
iește”;

- la art.78 alin.(3), sintagma „votul majorității deputaților aleși” a fost înlocuită cu sintagma 
„votul a trei cincimi din numărul deputaților aleși”;

- art.78 a fost completat cu 3 alineate noi (4)-(6) privind alegerile repetate și dizolvarea Parla-
mentului;

- la art.85 alin.(4), a fost adăugată sintagma „cu excepția cazului prevăzut la art.78 alin.(5)”.
128. La 28 iulie 2000 Legea nr.1115-XIV din 5 iulie 2000 pentru modificarea și completarea 

Constituției Republicii Moldova a fost publicată în Monitorul Oficial, intrând astfel în vigoare.
3.3.2. Prevederile Regulamentului Parlamentului referitoare la procedura specială de adoptare a 

legilor privind modificarea Constituției
129. Prevederile Regulamentului Parlamentului care reglementează depunerea de proiecte de 

legi privind modificarea Constituției, precum și examinarea și adoptarea acestora de către Parla-
ment sunt, de asemenea, importante pentru prezenta cauză.

130. La examinarea de către Parlament a proiectului de lege nr.4098 și a proiectului de lege 
pentru lectura a doua erau în vigoare, inter alia, următoarele prevederi ale Regulamentului Parla-
mentului relevante în contextul prezentei cauze.

131. Articolul 742 (textul în vigoare la 5 iulie 2000) din Regulamentul Parlamentului (textul 
republicat la 18 mai 2000) prevedea că proiectele de legi constituționale urmau a fi dezbătute în 
cel puțin două lecturi (alineatul 2). Pentru examinarea proiectului de lege constituțională, Parla-
mentul urma să creeze o comisie specială în care să intre reprezentanți ai tuturor fracțiunilor 
parlamentare sau să desemneze comisia permanentă sesizată în fond de competența căreia ține 
proiectul respectiv (alineatul 3).

132. Pentru dezbaterea proiectelor de legi constituționale, se cerea, în mod obligatoriu, avizele 
tuturor comisiilor permanente, avizul Direcției juridice a Aparatului Parlamentului, precum și cel 
al Guvernului în cazul când inițiativa nu-i aparține. În baza avizelor indicate, comisia specială sau 
comisia permanentă sesizată în fond urma să întocmească un raport asupra proiectului de lege 
constituțională și să îl prezinte Biroului permanent în decurs de 15 zile de la expirarea termenului 
de 6 luni din momentul prezentării proiectului în cauză, împreună cu avizul Curții Constituțio-
nale. Raportul trebuia să conțină o apreciere a oportunității modificărilor preconizate, precum și 
a eventualelor consecințe ale acestora (Art.743).

133. La dezbaterea în prima lectură a proiectului de lege constituțională, nu pot fi făcute amenda-
mente (Art.744). La încheierea dezbaterilor, Parlamentul putea adopta una din următoarele decizii:

a) a aproba proiectul de lege în prima lectură;
b) a remite proiectul de lege comisiei speciale sau comisiei permanente sesizate în fond.
134. Decizia asupra proiectului de lege constituțională dezbătut în prima lectură se adoptă de 

către Parlament, sub formă de hotărâre, cu votul majorității deputaților prezenți.
135. În cazul în care dezbaterilor în Parlament erau supuse mai multe proiecte de legi consti-

tuționale ce vizau aceeași problemă, Parlamentul, la propunerea comisiei speciale sau a comisiei 
permanente sesizate în fond, putea decide care din ele va fi dezbătut ca proiect de bază, celelalte 
fiind considerate proiecte de alternativă (Art.745).

136. După aprobarea în prima lectură a proiectului de lege constituțională, Președintele Parla-
mentului trebuia să ceară opinia deputaților privind punerea de îndată la vot a proiectului în a 
doua lectură sau transmiterea acestuia comisiei speciale sau comisiei permanente sesizate în fond 
pentru examinarea amendamentelor și pregătirea proiectului pentru dezbatere în a doua lectură. 
Cel puțin 25 de deputați puteau cere transmiterea proiectului de lege constituțională comisiei 
speciale sau comisiei permanente sesizate în fond. În caz contrar, proiectul se punea la vot în 
lectura a doua și definitivă (Art.746).
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137. În cazul în care proiectul de lege constituțională era transmis comisiei speciale sau comi-
siei permanente sesizate în fond, în termen de 15 zile după adoptarea proiectului în prima lec-
tură, deputații puteau pregăti și transmite amendamentele comisiei respective. În a doua lectură 
putea fi dezbătute și supuse votului doar amendamentele depuse în scris și semnate de cel puțin 
5 deputați. 

138. Potrivit articolului 747, amendamentele nu puteau viza introducerea unor elemente ce 
nu erau prezente în proiectul avizat de Curtea Constituțională și puteau ține doar de:

a) redactarea textului;
b) modificări care nu afectează esența prevederilor propuse de autor;
c) omiterea unor articole sau părți de articole, dacă aceasta nu afectează esența proiectului.
139. Comisia specială sau comisia permanentă sesizată în fond urma să dezbată și să supună 

votului fiecare amendament în parte. După aceasta, ea întocmea un raport de prezentare a proiec-
tului de lege constituțională pentru dezbatere în a doua lectură, în care își expunea poziția asupra 
fiecărui articol.

140. Dezbaterea în a doua lectură de către Parlament a proiectului de lege constituțională 
consta în:

a) prezentarea fiecărui amendament de către autorii acestuia;
b) audierea opiniilor fracțiunilor parlamentare, prezentate de cel mult doi vorbitori din partea 

fiecărei fracțiuni, și ale deputaților independenți;
c) audierea opiniei comisiei speciale sau a comisiei permanente sesizate în fond asupra fiecărui 

amendament;
d) votarea fiecărui amendament în parte.
141. Amendamentele la proiectul de lege constituțională se aprobau prin votul majorității 

deputaților prezenți. Dacă amendamentul nu obținea numărul de voturi necesar, se considera 
adoptată prevederea proiectului votată în prima lectură (Art.748).

142. După examinarea și votarea fiecărui articol în parte, Președintele Parlamentului urma să 
supună votului proiectul de lege constituțională în întregime, care fie se adopta de către Parla-
ment cu votul a două treimi din deputații aleși, fie se considera nul dacă nu obținea numărul de 
voturi necesar (Art.749).

143. În acest context, Curtea reamintește că, în temeiul principiului autonomiei regulamen-
tare, prevăzut de art.64 alin.(1) din Constituție, Parlamentul are dreptul de a dispune cu privire la 
propria organizare și procedurile de desfășurare a lucrărilor parlamentare. 

144. Autonomia regulamentară constituie expresia statului de drept, a principiilor democra-
tice, însă poate opera exclusiv în limitele stabilite de Legea fundamentală. 

145. Astfel, autonomia regulamentară nu poate fi exercitată în mod discreționar, abuziv, cu 
încălcarea atribuțiilor constituționale ale Parlamentului sau a normelor imperative privind 
procedura parlamentară (a se vedea HCC nr.27 din 17 noiembrie 2015, § 35-37). 

146. În acest context, normele regulamentare reprezintă instrumentele juridice care permit 
desfășurarea activităților parlamentare în scopul îndeplinirii atribuțiilor constituționale ale foru-
lui legislativ și trebuie interpretate și aplicate cu bună-credință și în spiritul loialității față de Legea 
fundamentală (a se vedea și HCC nr.9 din 21 mai 2013). 

147. Curtea reține că, potrivit reglementării legale prevăzute la articolele 742-749 din Regula-
mentul Parlamentului (textul republicat la 18 mai 2000), proiectele de legi privind modificarea 
Constituției trebuiau să fie examinate în cadrul Parlamentului, în esență, potrivit aceleiași proce-
duri prin care erau examinate alte proiecte de legi, cu unele particularități prevăzute la articolele 
menționate. 

148. Pentru a sintetiza dispozițiile din capitolul 21 ale Regulamentului Parlamentului (repu-
blicat la 18 mai 2000), Curtea reține următoarele elemente:
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- nu erau prevăzute cerințe speciale, inter alia, restricții, referitoare la deciziile cu privire la 
conținutul proiectelor de legi privind modificarea Constituției care puteau fi adoptate de comisie;

- același text al unui proiect de lege privind modificarea Constituției trebuia supus de două ori 
votării în cadrul Parlamentului, însă nu erau prevăzute restricții explicite cu privire la înaintarea 
unui text al unui proiect de lege privind modificarea Constituției care era diferit de cel depus de 
către subiecții prevăzuți la articolul 141 alineatul (1) din Constituție, care au dreptul de a propune 
modificarea Constituției;

- după examinarea unui proiect de lege privind modificarea Constituției în prima lectură, 
grupuri de 5 deputați aveau dreptul de a propune modificarea textului, deși revizuirea nu poate fi 
inițiată decât de 1/3 din numărul deputaților, în conformitate cu articolul 141 alineatul (1) lit.b) 
din Constituție.

149. Aplicate în coroborare, dispozițiile Regulamentului Parlamentului permiteau comisiei, 
inter alia, adoptarea unei decizii de aprobare a amendamentelor la un proiect de lege și „îmbu-
nătățirea” acestuia, așa cum este specificat în Hotărârile Parlamentului nr.1111, 1112 și 1113 din 
5 iulie 2000 privind aprobarea celor trei proiecte de legi de revizuire a Constituției, care au fost 
conexate într-un proiect unic.

150. În mod cert, dreptul exclusiv de a propune modificarea sau completarea Constituției 
de care beneficiază subiecții acestui drept, indicați la articolul 141 alin.(1) din Constituție, nu 
înseamnă că, în cadrul examinării, aceștia nu pot modifica, în general, textul unui proiect de 
lege privind modificarea Constituției. Cu toate acestea, modificările aduse unui proiect de lege 
privind revizuirea Constituției nu pot anula dreptul exclusiv al titularilor menționați la alin.(1) 
al articolului 141 din Constituție de a înainta Parlamentului o propunere de modificare sau de 
completare a Constituției. Parlamentul nu poate examina și vota o propunere de modificare sau 
de completare a Constituției nici în cazul când aceasta este înaintată de alte persoane decât cele 
prevăzute la articolul 141 alineatul (1) din Constituție.

151. Prin urmare, potrivit Constituției, atunci când Parlamentul examinează anumite proiecte 
de legi privind modificarea Constituției, care au fost înaintate de persoanele prevăzute la articolul 
141 alineatul (1) din Constituție, acesta poate modifica proiectele de legi propuse numai în 
măsura în care modificările nu afectează în mod esențial conținutul lor, mai exact, modificări 
care vizează editarea proiectelor de amendamente la Constituție propuse pentru a îmbunătăți 
textul în ceea ce privește limba literară și tehnica legislativă sau astfel încât formularea proiecte-
lor propuse să fie mai precisă sau mai concretă, fără să modifice domeniul de aplicare al regle-
mentării propuse, fără să introducă mijloace esențial diferite de atingere a obiectivului urmărit 
de reglementarea constituțională propusă sau fără să propună modificarea unei alte prevederi a 
Constituției.

152. Cu privire la acest aspect, Curtea reține că prevederile Constituției nu acordă subunități-
lor structurale ale Parlamentului, inter alia, comisiilor acestuia, precum și deputaților individual, 
dreptul de a înainta un proiect de lege privind modificarea Constituției care să fie diferit în mod 
esențial de proiectul de lege privind modificarea Constituției care a fost înaintat de subiectul 
abilitat.

153. Subunitățile structurale ale Parlamentului, inter alia, comisiile acestuia, precum și depu-
tații individual, au dreptul de a propune modificări neesențiale la proiectul de lege examinat de 
către Parlament, de a propune respingerea proiectului de lege, precum și de a propune ca subiectul 
care a înaintat proiectul de lege examinat să înainteze un nou proiect de lege privind modificarea 
Constituției, substanțial modificat.

154. Astfel, dispozițiile Regulamentului Parlamentului au deschis posibilitatea, inter alia, de a 
modifica în mod esențial conținutul unui proiect de lege înaintat de către persoanele (inter alia, 
un grup de 1/3 din deputații Parlamentului), prevăzute la articolul 141 alineatul 1 din Constituție, 
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care au dreptul de a propune modificarea Constituției. O asemenea posibilitate este contrară 
prevederilor referitoare la limitele și procedura specială de revizuire a Constituției cuprinse 
în articolele 135 alin.(1) lit.c), 141 și 143 alin.(1) din Constituție.

155. Curtea reține că, deși reglementarea legală relevantă pentru prezenta cauză a fost modifi-
cată, conținutul acesteia nu s-a modificat în mod esențial.

156. Articolele 76-84 din Capitolul 3 al Regulamentului Parlamentului (textul din 7 aprilie 
2007) consacră soluții legislative similare celor în vigoare la data de 5 iulie 2000, referitoare la 
procedura de adoptare a modificărilor în Constituție. Astfel, articolele 82 și 83, în măsura în care 
nu prevăd interdicția modificării în mod esențial, de către Comisia specială sau comisia perma-
nentă sesizată în fond, fie de către deputați, a proiectelor de legi privind modificarea Constituției 
și nici interdicția de a vota pentru prima dată textul modificat în mod esențial al unui proiect de 
lege privind modificarea Constituției, sunt în contradicție cu articolele 135 alin.(1) lit.c) și 143 
alin.(1) din Constituția Republicii Moldova.

3.3.3. Dacă prevederile adoptate diferă esențial de propunerea legislativă inițială 
157. Din comparația dintre proiectul de lege nr.4098 și proiectul discutat în lectura a doua în 

Parlament reiese cu claritate că:
- proiectul discutat în lectura a doua a modificat în articolul 78 din Constituție numărul necesar 

de voturi pentru alegerea Președintelui la 3/5 de deputați în Parlament, în timp ce proiectul de 
lege nr.4098 propunea majoritatea deputaților aleși;

- proiectul discutat în lectura a doua a completat articolul 78 cu trei alineate noi, referitoare la 
alegerile repetate și dizolvarea Parlamentului, în timp ce proiectul de lege nr.4098 nu conținea 
o astfel de propunere. Din dezbaterile în Parlament rezultă cu claritate că s-a încercat în acest 
mod consolidarea unui mecanism de presiune în vederea determinării deputaților să aleagă 
Președintele;

- proiectul de lege discutat în lectura a doua a propus completarea alineatului (4) al articolului 
85 din Constituție, referitor la excepția de la interdicția de dizolvare a Parlamentului în ultimele 
șase luni de mandat al Președintelui Republicii Moldova, cu toate că proiectul de lege nr.4098 nu 
conținea nici o propunere de modificare a acestuia. 

158. Astfel, deși ambele proiecte de lege în discuție urmăreau același obiectiv, mai exact modi-
ficarea cadrului constituțional preliminar pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova de 
către Parlament, domeniul de aplicare al reglementării propuse prin proiectul de lege nr.4098 
a fost modificat prin proiectul de lege discutat în lectura a doua, care propunea mijloace esen-
țial diferite de atingere a obiectivului menționat anterior în comparație cu proiectul de lege 
nr.4098 și conținea, în plus, propunerea de modificare a unor prevederi diferite din Constituție: 
numărul voturilor necesare pentru alegerea Președintelui, numărul de tururi și alegeri repetate, 
dizolvarea Parlamentului în cazul eșuării alegerii Președintelui. Prin urmare, în ceea ce privește 
conținutul lor, proiectul de lege nr.4098 și cel dezbătut în lectura a doua erau diferite în mod 
esențial.

159. Astfel, Parlamentul a negat dreptul unui grup de cel puțin 1/3 din totalul deputaților de 
a pune în aplicare propria inițiativă. Mai exact, un subiect care nu este indicat la articolul 141 
alin.(1) din Constituție ca titular al dreptului de a iniția revizuirea Constituției a modificat 
în mod esențial textul inițial al proiectului de lege privind revizuirea articolelor 78 și 85 alin.
(4) din Constituție.

160. Parlamentul nu poate examina și vota nici o astfel de propunere de modificare sau de 
completare a Constituției care ar fi înaintată de alte persoane decât cele prevăzute la articolul 141 
alin.(1) din Constituție.

161. În cazul în care Constituția ar fi interpretată într-un mod diferit (inter alia, în sensul în 
care o persoană diferită de cele prevăzute la articolul 141 alin.(1) din Constituție, care au dreptul 
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de a propune modificarea Constituției, ar putea înainta Parlamentului spre examinare o nouă 
propunere de modificare sau de completare a Constituției – un nou proiect de lege privind modi-
ficarea Constituției, ar fi negat dreptul exclusiv de a înainta o propunere de modificare sau de 
completare a Constituției care este prevăzut la articolul 141 alin.(1) din Constituție și s-ar crea 
astfel condițiile preliminare pentru adoptarea unui amendament la Constituție cu un conținut 
practic diferit, sub pretextul propunerii de modificare sau de completare.

162. În plus, o astfel de interpretare ar fi incompatibilă cu scopul menționat anterior al proce-
durii speciale privind modificarea Constituției – de a se limita modificarea Constituției numai la 
cazurile necesare și de a împiedica orice modificare pripită a Constituției.

163. Curtea reține că, în prezenta cauză, urmează să verifice, de asemenea, dacă prevederile 
adoptate respectă condițiile de fond privind limitele de revizuire a Constituției, prevăzute de arti-
colul 142 din Constituție.

3.3.4. Armonia modificărilor operate și echilibrul materiei constituționale
164. Prevederile din legea de revizuire a Constituției, contestate în prezenta cauză, se axează 

în esență pe modificarea articolului 78 din Constituție, care se referă la modalitatea de alegere a 
Președintelui Republicii Moldova.

165. Alte câteva prevederi ale Constituției au legătură cu articolul 78 din Constituție.
166. Articolul 85 alin.(4) din Constituție stabilește că Parlamentul nu poate fi dizolvat în ulti-

mele 6 luni ale mandatului Președintelui Republicii Moldova, cu excepția cazului prevăzut la 
articolul 78 alineatul (5).

167. Articolul 89 din Constituție stabilește procedura de demitere a Președintelui de către 
Parlament.

168. În acest context, trebuie menționat că, potrivit Constituției, legiuitorul, cu ocazia regle-
mentării modalității alegerii Președintelui, inter alia, atunci când stabilește temeiurile și proce-
dura de demitere a Președintelui, trebuie să țină seama de statutul constituțional și de garan-
țiile respective ale mandatului, ca parte integrantă a arhitecturii instituționale a statului și, prin 
urmare, a sistemului de echilibre și contragreutăți.

169. Pentru a sintetiza, trebuie precizat că imperativul constituțional menționat anterior 
privind unitatea materiei și echilibrul valorilor cuprinse în Constituție, ca valoare constituțională, 
implică de asemenea obligația constituțională de a nu adopta reglementări care, inter alia, ar crea 
condiții preliminare pentru conflicte și blocaje. 

170. Curtea observă că în cazul în care Parlamentul se dovedește a fi incapabil să aleagă Preșe-
dintele țării, textul Constituției nu numai permite, dar și reclamă dizolvarea repetată a Parlamen-
tului.

171. Soluția aplicată în Moldova nu este unică din punct de vedere al dreptului constituțional 
comparat, însă totuși aceasta își are particularitățile sale. 

172. În majoritatea țărilor europene președinții sunt aleși de către popor. Țările în care Preșe-
dintele este ales de către Parlament sunt considerabil mai puține (Albania, Estonia, Grecia, 
Ungaria, Italia și Letonia). Tendința statelor este de a modifica modalitatea de alegere a Președin-
telui țării prin votul popular, în locul alegerii de către Parlament, păstrând în același timp forma 
parlamentară de republică (recent, Cehia, Turcia). 

173. În unele țări alegerea necesită o majoritate absolută (Estonia și Letonia), pe când altele 
merg până acolo încât să aibă nevoie de o majoritate calificată (Albania (majoritate de trei cincimi), 
Ungaria, Grecia și Italia (majoritatea de două treimi)). Malta este unica țară în care o majoritate 
relativă atinsă în prima rundă este considerată suficientă. De regulă, constituțiile prevăd regle-
mentări referitor la rundele ulterioare ale alegerilor prezidențiale în cazul în care cota necesară nu 
a fost atinsă în prima rundă. În Moldova numărul candidaților este redus la doi în runda urmă-
toare; totuși, cerința majorității de trei cincimi rămâne neschimbată. 
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174. Soluții similare (care mențin cota și presupun dizolvarea Parlamentului în cazul în care 
majoritatea necesară nu a fost întrunită) pot fi observate în Albania (articolul 87 din Constituție) 
și Grecia (articolul 32 din Constituție). 

175. Constituțiile prevăd, în general, anumite restricții privind dizolvările Parlamentului. 
Obiectivul acestora este de a preveni instabilitatea politică și a lupta împotriva abuzurilor privind 
dizolvările repetate.

176. În ceea ce privește dizolvarea după eșecul alegerii Președintelui, articolul 78 alin.(5) 
nu prevede nici o restricție privind dizolvările repetate. Astfel, textul Constituției nu numai că 
permite, ci și impune dizolvarea repetată a Parlamentului în cazul în care acesta se dovedește a 
fi incapabil să aleagă Președintele țării. Teoretic, acesta așadar poate fi dizolvat din același motiv 
pentru un număr indefinit.

177. Situația Republicii Moldova este unică din acest punct de vedere și această particularitate 
se datorează anume modificării articolului 78 din Constituție în anul 2000. 

178. Toate celelalte constituții conțin prevederi care au menirea de a evita cercul vicios al 
alegerilor anticipate, prin scăderea cotei. De exemplu, Președintele poate fi ales cu o majoritate 
absolută (cum ar fi în Turcia, articolul 102, paragraful 3 din Constituție) sau una relativă în turul 
doi sau în unul mai târziu al alegerilor (cum ar fi în cazul Italiei, articolul 83, paragraful 3 din 
Constituție, Ungariei, articolul 29 B, paragraful 4 din Constituție). Chiar și Constituția Greciei, 
care pare a fi cea mai apropiată de dreptul constituțional al Moldovei, permite doar o dizol-
vare în cazul eșuării alegerii Președintelui printr-o majoritate calificată (două treimi și apoi trei 
cincimi). După această unică dizolvare condițiile pentru majoritate sunt reduse progresiv până la 
momentul când doar o majoritate relativă să fie necesară pentru doi cei mai bine plasați candidați. 
Această regulă asigură ca după alegeri Președintele să fie ales efectiv (articolele 32.4 și 41.5 din 
Constituția Greciei).

179. În acest context, Curtea reamintește concluziile Comisiei de la Veneția exprimate în Avizul 
amicus curiae privind interpretarea articolelor 78.5 și 85.3 ale Constituției Republicii Moldova 
(CDL-AD(2010)002):

„27. În lumina circumstanțelor din Moldova, Comisia de la Veneția este de părere că reforma 
constituțională este necesară în scopul prevenirii impasurilor politice care ar putea din nou avea 
loc în Moldova pe viitor. Dizolvările frecvente ale Parlamentului, care s-ar succeda la intervale 
scurte de doar câteva luni, la fel, creează obstacole pentru negocierile politice, care-s necesare 
pentru o reformă constituțională cu succes. Comisia de la Veneția face referință la Raportul său 
cu privire la Amendamentul Constituțional (CDL-AD(2010)001), adoptat în decembrie 2009, în 
care ea subliniază că amendamentele constituționale trebuie să respecte procedurile expuse în 
Constituția aflată în vigoare.”

180. Curtea reține că impasurile politice și instituționale din Republica Moldova rezultă în 
cea mai mare parte din prevederile modificate cu privire la procedura de alegere a Președin-
telui și mecanismul dizolvării Parlamentului (Articolul 78). Această opinie este împărtășită și de 
Comisia de la Veneția în Opinia amicus curiae privind cele trei întrebări cu referire la articolul 
78 al Constituției Republicii Moldova, adoptat în cadrul celei de-a 87-a Sesiuni Plenare (Veneția, 
17-18 iunie 2011) :

„39. [...] Analizând Constituția în ansamblu, precum și obiectivul specific al art.78, care este 
să asigure funcționarea eficientă a organelor constituționale, ar trebui să existe o limită pentru 
aceste repetiții, în scopul de a preveni abuzurile legate de dizolvările repetate și de a oferi garanția 
necesară unei stabilități politice în țară.”

181. O asemenea reglementare dezvăluie o contradicție proprie Constituției Republicii Mol-
dova: în timp ce prevederile constituționale privind procedura de alegere a Președintelui ar trebui 
să asigure buna funcționare a organelor constituționale, în situația actuală, acestea, permițând 
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repetarea infinită a alegerilor și a dizolvărilor, împiedică funcționarea lor eficientă și deschid calea 
crizei constituționale continue. Mai mult decât atât, implementarea lor strictă duce la o cumulare 
de funcții de către Președintele Parlamentului, care, de asemenea, exercită funcția de Preșe-
dinte interimar pentru o perioadă mult mai lungă decât cea specificată în Constituție.

182. Într-adevăr, contrar altor constituții, care prevăd mecanisme asemănătoare pentru 
alegerea Președintelui, Constituția Republicii Moldova nu conține nici o regulă care ar permite ca 
cercul vicios de alegeri și dizolvări, în cazul lipsei de compromis între principalele partide politice, 
să poată fi evitat, astfel încât să fie asigurată atât funcționarea adecvată a instituțiilor de stat, cât și 
stabilitatea sistemului constituțional în țară.

183. Faptul că aceste modificări au generat și generează incertitudini în ceea ce privește alegerea 
Președintelui și funcționalitatea instituțiilor constituționale este confirmată și prin numeroasele 
solicitări de interpretare a articolului 78 din Constituție (a se vedea HCC nr.5 din 16 martie 2010, 
HCC nr.17 din 20 septembrie 2011, HCC nr.1 din 12 ianuarie 2012, HCC nr.7 din 24 mai 2012, 
Avizul nr.4 din 21 septembrie 2010, Avizul nr.2 din 12 iunie 2009), precum și inițiativele de revi-
zuire a acestor modificări (a se vedea Avizul nr.2 din 4 mai 2010, Avizul nr.3 din 6 iulie 2010, 
Avizul nr.1 din 22 septembrie 2014, Avizul nr.1 din 24 iulie 2015, Avizul nr.2 din 10 noiem-
brie 2015, Avizul nr.1 din 29 februarie 2016). În pofida tuturor acestor eforturi, această sursă de 
blocaje constituționale așa și nu a fost eliminată. În acest context, Curtea reține că nici o modi-
ficare nu poate fi adoptată având la bază o modificare neconstituțională, motiv pentru care este 
necesară soluționarea chestiunii constituționalității modificării anterioare a Constituției înainte 
de orice revizuire ulterioară.

184. Intervenția în anul 2000 în conținutul normelor constituționale a creat o situație inedită, 
care a dus la ruperea unității normelor constituționale.

185. Anume pentru a evita acest lucru, Constituția a prevăzut necesitatea avizării proiectului 
de revizuire a Constituției de către Curtea Constituțională.

186. Necesitatea avizării repetate este împărtășită și în interpretarea dată de Comisia de la 
Veneția în contextul reformei constituționale din Republica Moldova în anul 2000, atunci când 
a participat la elaborarea unui text de compromis pe baza a două proiecte de legi de revizuire a 
Constituției:

„196. [...] Odată cu implicarea Comisiei de la Veneția a fost posibil să se formeze o comisie 
comună prezidențială-parlamentară, care a fost în măsură să convină asupra unui text de com-
promis. Cu toate acestea, în parte pentru că propunerea de compromis ar fi trebuit să fie trimisă 
înapoi la Curtea Constituțională pentru o altă rundă de avizare, majoritatea parlamentară a 
decis să adopte în loc un text care fusese avizat în prealabil de către Curte. Astfel, compromisul în 
cadrul comisiei mixte a fost zădărnicit, fiind adoptată o revizuire împotriva voinței președintelui, 
care ulterior s-a dovedit a fi o sursă de instabilitate politică considerabilă.”

187. În Memoriul Amicus Curiae privind cele trei întrebări cu referire la articolul 78 din 
Constituția Republicii Moldova, adoptat în cadrul celei de-a 87-a Sesiuni Plenare din 17-18 iunie 
2011, Comisia de la Veneția a constatat, între altele, că:

„38. [...] Deoarece Constituția Republicii Moldova nu oferă îndrumări asupra modului de a 
gestiona circumstanțele excepționale actuale din țară, interpretarea textuală a articolului 78 ar 
putea produce rezultate nesatisfăcătoare. Acest lucru se datorează faptului că duce la repetarea 
la nesfârșit a aceleiași proceduri de alegere a Președintelui, generând un cerc vicios de alegeri și 
dizolvări. Având în vedere incapacitatea Parlamentului de a alege un candidat de compromis și, 
astfel, să evite continuarea crizei, ar putea fi mai oportun să se revină la interpretarea funcțio-
nală a Constituției: Analizând Constituția ca un tot unitar și obiectivul specific al articolului 78, 
care urmărește să asigure funcționarea efectivă a organelor constituționale, ar trebui să existe o 
limită la aceste repetări, pentru a preveni abuzurile legate de dizolvările repetate și pentru a oferi 
garanția necesară a stabilității politice în țară.”



396

CONSTITUȚIA  REPUBLICII  MOLDOVA    

188. Curtea notează că normele din Constituție formează un tot unitar, aflat într-o legătură 
logico-juridică indisolubilă. În acest context, Constituția consacră o diviziune tripartită a funcți-
ilor statului, care este un principiu fundamental de organizare a statului. Astfel, textul constitu-
țional reflectă imaginea statului ca o structură de organe, între care și Președintele. Prin urmare, 
pornind de la spiritul Constituției, trebuie să se asigure funcționalitatea tuturor instituțiilor 
statului, respectarea strictă a principiilor și valorilor supreme, reprezentând în mod practic testul 
eficacității Constituției ca Lege Supremă a unui stat de drept.

189. Reglementând situațiile de eșec ale Parlamentului de a alege șeful statului, constituanta 
legislativă a prevăzut la articolul 78 din Constituție dizolvarea Parlamentului, care operează atât 
ca sancțiune – pentru incapacitate, cât și ca mecanism de deblocare instituțională – prin acordarea 
posibilității unui nou Parlament de a alege și a permite funcționarea instituției Președintelui.

190. Pe de altă parte, Curtea observă că aplicarea articolului 78 din Constituție a creat o situație 
fără precedent, când, prin posibilitatea dizolvării Parlamentului la infinit, funcția de Președinte 
interimar poate fi exercitată nelimitat. De altfel, în perioada 2009-2012, interimatul Președin-
telui a consumat aproape întreaga durată a mandatului unui Președinte plenipotențiar. Astfel, a 
fost eludată norma constituțională care denotă intenția de limitare a unei astfel de situații la un 
termen de 2 luni, atât cât ar fi necesar pentru organizarea alegerii Președintelui.

191. Structura opțiunilor politice din societate, cristalizată în ultimii ani, corelată cu experiența 
anterioară (a se vedea §7 și 19 supra), precum și diverse studii sociologice nu oferă un temei sufi-
cient pentru a concluziona că, în cazul unui nou scrutin anticipat, raportul forțelor în viitorul Par-
lament ar fi de natură de a nu bloca, din nou, alegerea Președintelui, nici revizuirea Constituției.

192. Prin urmare, mecanismul articolului 78 din Constituție, menit să asigure funcționalitatea 
instituțiilor statului, în circumstanțele actuale, a generat ruperea acestei unități constituționale, 
pentru că nu asigură funcționarea normală a instituției Președintelui. Astfel, prin incapaci-
tatea Parlamentului de a alege un candidat de compromis, s-a creat o situație de impas politic și 
instituțional, generând un cerc vicios de alegeri și dizolvări. De-a lungul anilor, la articolul 78 din 
Constituție, conceput ca mecanism excepțional, s-a recurs mai des decât la mecanismele ordi-
nare, fiind organizate 3 scrutine parlamentare anticipate, dintre care 2 numai pe parcursul anilor 
2009-2010, perioadă în care Parlamentul nu a reușit să aleagă șeful statului în cadrul a 4 încercări 
eșuate.

193. Mai mult, interimatul, oricât de îndelungat ar fi, nu întrerupe interdicția pentru persoana 
care a deținut două mandate prezidențiale consecutive anterior momentului la care a intervenit 
interimatul să poată candida pentru un nou mandat prezidențial.

194. Este evident că normele și spiritul Constituției urmăresc să asigure perpetuarea exercitării 
puterii de către instituțiile statului, constituite în conformitate cu prevederile Constituției, iar 
situațiile provizorii, precum interimatul, menite să evite crearea vidului de putere și să asigure 
organizarea alegerilor noului Președinte, trebuie să fie înlăturate cât mai curând.

195. În același timp, Curtea constată că situația în care are loc contopirea funcției de Preșe-
dinte al Parlamentului, exponent al puterii legislative, cu cea de Președinte al statului, în principiu 
parte a puterii executive, pentru o perioadă de timp ce depășește jumătate din mandatul ordinar 
al unui Președinte de stat în mod evident depășește intenția Constituției și nu este compatibilă 
cu principiul constituțional al separației puterilor în stat, precum și duce la deturnarea compe-
tențelor pe care Constituția le-a atribuit principalelor organe ale statului.

196. În același timp, Curtea observă că aceste modificări creează premisa dublă a unui blocaj 
constituțional și a unei tensiuni între votul popular și ideea modernă de reprezentare. Efectul 
ultim este, incontestabil, fragilizarea democrației constituționale. În plus, se poate menționa 
faptul că, în versiunea modificată, articolul 78 din Constituție nu are corespondent în niciun text 
constituțional.
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197. Astfel, Curtea este pusă în situația de a elimina mecanismele ce generează dezechilibrarea 
instituțiilor constituționale, salvând astfel coerența Constituției.

198. Curtea reține că forma de alegere a Președintelui nu poate fi sursă de criză constituțională.
199. În același context, Curtea reține că prevederile contestate nu au suportat modificări după 

adoptarea acestora în anul 2000, astfel încât ele nu au fost validate printr-o modificare succesivă, 
fapt care ar fi putut pune problema securității juridice.

200. În lumina celor expuse, urmărind coerența sistemică a Constituției și pentru a-i asigura 
funcționalitatea, Curtea Constituțională recunoaște neconstituționale prevederile contestate.

201. În același timp, având în vedere imperativul evitării unui vid legislativ, precum și ținând 
cont de urgența abordării impasului constituțional în contextul expirării apropiate a mandatului 
actualului Președinte, Curtea consideră necesar să revigoreze mecanismul legal anterior modifi-
cării Constituției ce ar asigura alegerea Președintelui.

202. Curtea reține că, pentru a pune în aplicare obligația constituțională menționată la arti-
colul 134 din Constituție referitoare la rolul Curții Constituționale de garant al Constituției, una 
din sarcinile fundamentale ale unei curți constituționale constă în securizarea ordinii norma-
tive născută din Constituție. 

203. De asemenea, soluția Curții trebuie să fie o soluție „efectivă”, care nu poate să cuprindă 
o simplă opinie, apreciere, aviz, recomandare sau solicitare. Curtea nu se poate limita doar la 
o simplă constatare a încălcării de către Parlament a avizului său, cu atât mai mult cu cât modi-
ficarea operată contrar avizului Curții, în speță, a generat instabilitate instituțională, partajarea 
puterii de stat într-o manieră netransparentă, subminând și compromițând ideea de democrație. 

204. În acest context, avizele Curții privind modificarea Constituției au ca scop protejarea 
valorilor fundamentale ale Constituției de practicile abuzive ale actorilor politici, sociali sau 
instituționali. Prin urmare, ignorarea sau depășirea acestor avize va putea servi drept temei 
pentru nulitatea modificărilor operate. 

205. Trebuie subliniat că legiuitorul, atunci când reglementează alegerea Președintelui, inter alia, 
procedura de demitere a acestuia sau dizolvarea Parlamentului, trebuie să respecte Constituția.

206. În acest context, Curtea reține că modificarea condițiilor de eligibilitate pentru funcția de 
Președinte, prevăzută la articolul 78 alin.(2), inter alia, censul de vârstă, censul de trai și cerința de 
cunoaștere a limbii de stat, precum și dispozițiile de la alineatul (6) al articolului 78 din Consti-
tuție, potrivit cărora procedura de alegere a Președintelui este stabilită prin lege organică, nu au 
schimbat esențial conținutul proiectului inițial avizat de către Curtea Constituțională și nu afec-
tează unitatea și echilibrul materiei constituționale.

207. Pe de altă parte, faptul că reforma constituțională din 2000 a generat în realitate un 
sistem de guvernare imperfect, existând un potențial de conflict între autoritățile statului, 
este o consecință directă a ignorării de către Parlament a avizului Curții Constituționale.

208. În lumina argumentelor de mai sus, Curtea constată că prevederile de modificare a alinea-
telor (1), (3), (4) și (5) de la articolul 78 din Constituție, având în vedere modalitatea de adoptare 
a acestora, dar și dezechilibrarea materiei constituționale, sunt în contradicție și cu articolul 142 
alineatul (2) din Constituție.

209. La fel, sunt lovite de neconstituționalitate prevederile corelative ce au modificat artico-
lele 85 și 89 din Constituție, precum și cadrul legal subsecvent referitor la procedura de alegere a 
Președintelui.

210. Având în vedere considerentele expuse mai sus, Curtea Constituțională constată că preve-
derile contestate sunt în contradicție și cu principiul constituțional al statului de drept, consacrat 
de Preambulul și articolul 1 alin.(3) din Constituție.

211. Curtea menționează că însăși natura Constituției ca act cu forță juridică supremă și ideea 
de constituționalitate implică faptul că în Constituție nu pot exista și nici nu există lacune sau 
contradicții interne. 



398

CONSTITUȚIA  REPUBLICII  MOLDOVA    

212. În acest sens, Curtea reamintește că în Hotărârea nr.33 din 10 octombrie 2013 a statuat 
următoarele:

„63. În acest context, Curtea reține, cu titlu de principiu, că prevederile legale abrogate prin 
textul de lege declarat neconstituțional reintră în fondul activ al dreptului, continuând să 
producă efecte juridice, până la intrarea în vigoare a noilor reglementări, acesta fiind un efect 
specific al pierderii legitimității constituționale, sancțiune diferită și mult mai gravă decât o simplă 
abrogare a unui text normativ.

64. Astfel, în cazul declarării neconstituționalității unor norme de modificare/abrogare, până 
la operarea modificărilor de rigoare de către Parlament, urmează să se aplice prevederile anteri-
oare modificării/abrogării, într-un mod conform considerentelor acesteia la cazul dedus exami-
nării sale.”

213. În acest sens, cu privire la ansamblul reglementării constituționale, și anume modalitatea 
de alegere a Președintelui și de dizolvare a Parlamentului, Curtea reține că recunoașterea necon-
stituționalității prevederilor de modificare a alineatelor (1), (3), (4) și (5) de la articolul 78 din 
Constituție înseamnă că textul corespondent al acestor alineate de la articolul 78 din Constituție, 
care era aplicabil anterior intrării în vigoare a legii menționate, va fi din nou aplicabil. Prevederile 
alineatului (5) al articolului 78 în redacția anterioară modificării nu revigorează, deoarece textul 
acestuia a fost reprodus în mod identic la alineatul (4) al articolului 80 din Constituție, în redacția 
Legii nr.1115/2000.

214. În contextul prezentei cauze, Curtea precizează, de asemenea, că nu există motive de 
demitere a Președintelui înainte de expirarea mandatului acestuia. Astfel, Președintele Republicii 
Moldova, ales prin votul Parlamentului exprimat la 16 martie 2012, rămâne în funcție până la 
expirarea mandatului pentru care a fost ales, astfel cum prevăd dispozițiile articolului 80 alineatul 
(2) Constituție. De asemenea, prezenta hotărâre nu înseamnă că actele adoptate de Președintele 
ales în baza articolului 78 în redacția prevederilor declarate neconstituționale sau de persoana 
care a exercitat interimatul funcției de Președinte sunt neconstituționale doar pentru acest temei.

Din aceste motive, în temeiul articolelor 135 alin.(1) lit.a), b) și c) și 140 din Constituție, 26 din 
Legea cu privire la Curtea Constituțională, 6, 61, 62 lit.a) și b), și 68 din Codul jurisdicției consti-
tuționale, Curtea Constituțională

HOTĂRĂȘTE:
1. Se admite sesizarea unui grup de 18 deputați ai fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal 

Democrat din Moldova, Valeriu Ghilețchi, Tudor Deliu, Liliana Palihovici, Angel Agache, Maria 
Ciobanu, Vladimir Hotineanu, Chiril Lucinschi, Grigore Cobzac, Vadim Pistrinciuc, Iurie Țap, 
Ion Balan, Nae-Simion Pleșca, Ștefan Creangă, Octavian Grama, Gheorghe Mocanu, Mihaela 
Spatari, Aliona Goța, Victor Roșca, privind controlul constituționalității punctului 2 integral și a 
sintagmei „cu excepția cazului prevăzut la art.78 alin.(5),” din punctul 5 ale articolului I din Legea 
nr.1115-XIV din 5 iulie 2000 pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova.

2. În sensul articolului 135 alin.(1) lit.c) coroborat cu prevederile articolelor 141 alin.(2) și 143 
alin.(1) din Constituție:

a) După pronunțarea avizului de către Curtea Constituțională, nu se admit intervenții în textul 
proiectului legii de revizuire a Constituției, iar ignorarea sau depășirea acestuia pot servi drept 
temei pentru nulitatea modificărilor astfel operate.

b) În cazul amendamentelor deputaților acceptate de Parlament în lectura a doua la un proiect 
de lege privind revizuirea Constituției, este necesară avizarea repetată de către Curtea Constitu-
țională.

c) În cazul în care Curtea Constituțională avizează repetat un proiect de lege de revizuire a 
Constituției, amendat substanțial în cadrul celei de-a doua lecturi în Parlament, acest proiect 
urmează să parcurgă toate procedurile expuse la articolul 143 alin.(1) din Constituție. 
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3. Se declară neconstituționale:
- textele:
„(1) Președintele Republicii Moldova este ales de Parlament prin vot secret.”
„(3) Este ales candidatul care a obținut votul a trei cincimi din numărul deputaților aleși. 

Dacă nici un candidat nu a întrunit numărul necesar de voturi, se organizează al doilea tur de 
scrutin între primii doi candidați stabiliți în ordinea numărului descrescător de voturi obținute 
în primul tur.”

„(4) Dacă și în turul al doilea nici un candidat nu va întruni numărul necesar de voturi, se orga-
nizează alegeri repetate.”

„(5) Dacă și după alegerile repetate Președintele Republicii Moldova nu va fi ales, Președintele în 
exercițiu dizolvă Parlamentul și stabilește data alegerilor în noul Parlament.”

de la punctul 2;
- sintagma „ , cu excepția cazului prevăzut la art.78 alin.(5)” de la punctul 5;
- punctul 6
ale articolului I din Legea nr.1115-XIV din 5 iulie 2000 cu privire la modificarea și completarea 

Constituției, ca fiind contrare limitelor de revizuire a Constituției impuse de dispozițiile artico-
lului 142 alin.(2), precum și articolului 135 alin.(1) lit.c) coroborat cu prevederile articolului 141 
alin.(2) din Constituție.

4. Se recunosc constituționale:
- textele:
„(2) Poate fi ales Președinte al Republicii Moldova cetățeanul cu drept de vot care are 40 de ani 

împliniți, a locuit sau locuiește permanent pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puțin de 10 ani 
și posedă limba de stat.”

„(6) Procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova este stabilită prin lege organică.”
de la punctul 2 al articolului I din Legea nr.1115-XIV din 5 iulie 2000 cu privire la modificarea 

și completarea Constituției.
5. Se declară neconstituțională Legea nr.1234-XIV din 22 septembrie 2000 cu privire la proce-

dura de alegere a Președintelui Republicii Moldova.
6. Se declară neconstituțională Legea nr.1227-XIV din 21 septembrie 2000 pentru modificarea 

Codului electoral, cu revigorarea prevederilor care au făcut obiectul abrogării.
7. Se declară neconstituționale articolele 82 și 83 din Regulamentul Parlamentului, aprobat 

prin Legea nr.797-XIV din 2 aprilie 1996, în măsura în care nu prevăd interdicția modificării în 
mod esențial a proiectelor de legi privind modificarea Constituției și în măsura în care nu prevăd 
interdicția de a vota pentru prima dată textul modificat în mod esențial al unui proiect de lege 
privind modificarea Constituției, ca fiind în contradicție cu articolele 135 alin.(1) lit.c), 141 alin.
(2) și 143 alin.(1) din Constituția Republicii Moldova.

8. În vederea executării prezentei hotărâri:
a) Prevederile alineatelor (1), (3) și (4) de la articolul 78 și ale articolului 89 din Constituție, 

în vigoare până la data adoptării Legii nr.1115-XIV din 5 iulie 2000 cu privire la modificarea și 
completarea Constituției, care au făcut obiectul revizuirii, revigorează și reintră în fondul activ al 
dreptului la data pronunțării prezentei hotărâri.

b) În consecința celor statuate la punctul 3 și punctul 8 lit.a) ale prezentului dispozitiv, artico-
lele 78 și 89 din Constituție vor avea următorul cuprins:

„Articolul 78. Alegerea Președintelui
(1) Președintele Republicii Moldova este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber 

exprimat.
(2) Poate fi ales Președinte al Republicii Moldova cetățeanul cu drept de vot care are 40 de ani 

împliniți, a locuit sau locuiește permanent pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puțin de 10 
ani și posedă limba de stat.

(3) Este declarat ales candidatul care a întrunit cel puțin jumătate din voturile alegătorilor ce 
au participat la alegeri. 
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(4) În cazul în care nici unul dintre candidați nu a întrunit această majoritate, se organizează al 
doilea tur de scrutin, între primii doi candidați stabiliți în ordinea numărului de voturi obținute în 
primul tur. Este declarat ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi, cu condiția 
că numărul acestora e mai mare decât numărul voturilor exprimate împotriva candidatului. 

(6) Procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova este stabilită prin lege organică.
Articolul 89. Suspendarea din funcție 
„(1) În cazul săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției, Președin-

tele Republicii Moldova poate fi suspendat din funcție de Parlament, cu votul a două treimi din 
deputați.

(2) Propunerea de suspendare din funcție poate fi inițiată de cel puțin o treime din deputați și 
se aduce, neîntârziat, la cunoștința Președintelui Republicii Moldova. Președintele poate da Parla-
mentului explicații cu privire la faptele ce i se impută.

(3) Dacă propunerea de suspendare din funcție este aprobată, în cel mult 30 de zile se organi-
zează un referendum pentru demiterea Președintelui.”

c) Constituția se va republica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, dându-se textelor 
redacția într-un mod conform prezentului dispozitiv;

d) Parlamentul va adopta neîntârziat legislația privind alegerea Președintelui prin vot universal, 
egal, direct, secret și liber exprimat;

e) Efectele prezentei hotărâri nu se extind asupra mandatului Președintelui Republicii Mol-
dova în exercițiu; Președintele Republicii Moldova, ales prin votul Parlamentului exprimat la  
16 martie 2012 rămâne în funcție până la expirarea mandatului pentru care a fost ales. 

9. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la 
data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Alexandru TĂNASE
Nr.7. Chișinău, 4 martie 2016. 
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AVIZUL  
CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

la proiectul de lege pentru completarea Constituției Republicii Moldova
cu articolul 591 (Avocatul Poporului) nr. 3 din 18.04.2016 

Monitorul Oficial nr.114-122/33 din 29.04.2016 

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, statuând în componența:
Dl Alexandru TĂNASE, președinte,
Dl Aurel BĂIEȘU, Dl Igor DOLEA, Dl Victor POPA, judecători,
cu participarea dlui Teodor Papuc, grefier, 
Având în vedere sesizarea depusă la 5 aprilie 2016 și înregistrată la aceeași dată,
Examinând sesizarea menționată în camera de consiliu,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Adoptă următorul aviz: 

PROCEDURA
1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituțională la 5 aprilie 2016 de către 

Guvernul Republicii Moldova, în temeiul prevederilor articolului 135 alin.(1) lit.c) și articolului 
141 alin.(1) lit.c) din Constituția Republicii Moldova, ale articolului 4 alin.(1) lit.c) din Legea cu 
privire la Curtea Constituțională și articolului 4 alin.(1) lit.c), articolului 38 alin.(2), ale articolului 
63 lit.a) din Codul jurisdicției constituționale, prin care se solicită avizarea proiectului de lege 
pentru completarea Constituției Republicii Moldova.

2. Proiectul de lege pentru completarea Constituției este prezentat în următoarea redacție:
„Articol unic – Titlul II din Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (Moni-

torul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1), cu modificările și completările ulterioare, se 
completează cu capitolul III1 cu următorul cuprins:

„Capitolul III1 AVOCATUL POPORULUI
Articolul 591. Statutul și rolul Avocatului Poporului
(1) Avocatul Poporului asigură promovarea și protecția drepturilor și libertăților fundamen-

tale ale omului.
(2) Poate fi numit Avocat al Poporului persoana care se bucură de o reputație ireproșabilă, are 

înaltă competență profesională și activitate notorie în domeniul apărării și promovării dreptu-
rilor omului.

(3) Avocatul Poporului este numit în funcție de către Parlament cu votul majorității deputa-
ților aleși, în baza unei proceduri transparente de selecție prevăzută de lege, pentru un mandat 
de 7 ani, care nu poate fi reînnoit. Pe durata mandatului, Avocatul Poporului este independent și 
imparțial. Acesta nu poate fi supus nici unui mandat imperativ sau reprezentativ.

(4) Avocatul Poporului nu răspunde juridic pentru opiniile exprimate în legătură cu exerci-
tarea mandatului.
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(5) Avocatul Poporului nu poate îndeplini nici o altă funcție remunerată, cu excepția activității 
didactice, științifice sau de creație. Avocatul Poporului nu are dreptul să desfășoare activitate 
politică și nu poate fi membru al unui partid politic.

(6) Imixtiunea în activitatea Avocatului Poporului, ignorarea intenționată a sesizărilor și a 
recomandărilor acestuia, precum și împiedicarea sub oricare formă a activității lui atrag răspun-
derea juridică în conformitate cu legea.

(7) Avocatul Poporului poate fi revocat din funcție cu votul a 2/3 din deputații aleși, cu respec-
tarea procedurii stabilite de lege, care să prevadă audierea prealabilă a acestuia.

(8) Modul de organizare și funcționare a instituției Avocatului Poporului se stabilește prin lege.”
LEGISLAȚIA PERTINENTĂ

3. Prevederile relevante ale Constituției (republicată în M.O., 2016, nr.78, art.140) sunt urmă-
toarele:

Articolul 1. Statul Republica Moldova
„(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drep-

turile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic 
reprezintă valori supreme și sunt garantate.”

Articolul 7. Constituția, Lege Supremă
„Constituția Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege și nici un alt act juridic care 

contravine prevederilor Constituției nu are putere juridică.”
Articolul 72. Categorii de legi
„(1) Parlamentul adoptă legi constituționale, legi organice și legi ordinare.
(2) Legile constituționale sunt cele de revizuire a Constituției.
[...]”
Articolul 135. Atribuțiile [Curții Constituționale]
„(1) Curtea Constituțională: 
[...]
c) se pronunță asupra inițiativelor de revizuire a Constituției;
[...]”
Articolul 141. Inițiativa revizuirii
„(1) Revizuirea Constituției poate fi inițiată de:
[...]
c) Guvern.
(2) Proiectele de legi constituționale vor fi prezentate Parlamentului numai împreună cu 

avizul Curții Constituționale, adoptat cu votul a cel puțin 4 judecători.”
Articolul 142. Limitele revizuirii
„(1) Dispozițiile privind caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum și cele 

referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin 
referendum, cu votul majorității cetățenilor înscriși în listele electorale.

(2) Nici o revizuire nu poate fi făcută, dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora.

(3) Constituția nu poate fi revizuită pe durata stării de urgență, de asediu și de război.”
Articolul 143. Legea privind modificarea Constituției
„(1) Parlamentul este în drept să adopte o lege cu privire la modificarea Constituției după cel 

puțin 6 luni de la data prezentării inițiativei corespunzătoare. Legea se adoptă cu votul a două 
treimi din deputați.

(2) Dacă, de la prezentarea inițiativei cu privire la modificarea Constituției, Parlamentul nu a 
adoptat timp de un an legea constituțională corespunzătoare, propunerea se consideră nulă.”
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ÎN DREPT
4. Din conținutul sesizării, Curtea observă că aceasta vizează revizuirea Constituției, prin 

completarea ei cu un nou capitol, Capitolul III1, referitor la instituția Avocatului Poporului.
5. Competența Curții Constituționale de a soluționa prezenta cauză este prevăzută de dispo-

zițiile articolului 135 alin.(1) lit.c) din Constituție, potrivit cărora Curtea Constituțională se pro-
nunță asupra inițiativelor de revizuire a Constituției.

 
I. CU PRIVIRE LA PROPUNEREA LEGISLATIVĂ DE COMPLETARE A CONSTITUȚIEI 
6. Prin proiectul de lege înaintat se propune reglementarea constituțională a modului de 

numire a Avocatului Poporului, termenul mandatului, precum și garanțiile privind independența 
acestuia în exercitarea mandatului.

7. Astfel, potrivit proiectului, Avocatul Poporului este numit în funcție de către Parlament, în 
baza unei proceduri transparente de selecție, pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoit. 
Acesta poate fi revocat din funcție, în condițiile legii, cu votul a 2/3 din deputați.

8. De asemenea, proiectul de lege stabilește că Avocatul Poporului nu răspunde juridic pentru 
opiniile exprimate în legătură cu exercitarea mandatului.

 
II. REGULI SPECIFICE REVIZUIRII CONSTITUȚIEI
1. Inițiativa de revizuire a Constituției
9. Potrivit articolului 141 din Constituție:
„Revizuirea Constituției poate fi inițiată de: 
a) un număr de cel puțin 200000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot [...]; 
b) un număr de cel puțin o treime de deputați în Parlament; 
c) Guvern.”
10. În prezenta cauză, propunerea legislativă de revizuire a Constituției este înaintată spre 

avizare Curții Constituționale de Guvern, fiind aprobată prin Hotărârea nr.374 din 1 aprilie 2016. 
Prin urmare, dreptul de inițiativă legislativă privind revizuirea Constituției a fost exercitat cu 
respectarea prevederilor art.141 alin.(1) lit.c) din Constituție.

 
2. Limitele revizuirii Constituției
11. În ceea ce privește limitele revizuirii, articolul 142 din Constituție prevede următoarele: 
„(1) Dispozițiile privind caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum și cele 

referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin 
referendum, cu votul majorității cetățenilor înscriși în listele electorale.

(2) Nici o revizuire nu poate fi făcută, dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și liber-
tăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora.

(3) Constituția nu poate fi revizuită pe durata stării de urgență, de asediu și de război.”
12. Textul citat reglementează condiții de constituționalitate intrinsecă a inițiativei de revi-

zuire [alin.(1) și (2) ale art.142] și de constituționalitate extrinsecă a acesteia [alin.(3) al art.142].
a) Constituționalitatea extrinsecă (limitele temporale)
13. Sub aspectul constituționalității extrinseci, cu privire la împrejurările revizuirii Constitu-

ției, textul articolului 142 alin.(3) din Legea fundamentală, care interzice revizuirea Constituției 
pe durata stării de urgență, de asediu și de război, coroborează cu cel al articolului 63 alin.(3) teza 
a doua din Constituție, potrivit căruia Parlamentul nu poate revizui Constituția în perioada în 
care mandatul se prelungește până la întrunirea legală a noii componențe.

14. De asemenea, limitele temporale includ termenul de adoptare a inițiativei de revizuire a 
Constituției.
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15. În conformitate cu articolul 143 din Constituție, care reglementează modificarea Constitu-
ției, o lege cu privire la modificarea Constituției poate fi adoptată după cel puțin 6 luni de la data 
prezentării inițiativei corespunzătoare. 

16. Curtea constată că, în momentul inițierii revizuirii Constituției în prezenta cauză, nu 
subzistă niciuna dintre situațiile la care fac referire textele constituționale menționate, fiind întru-
nite condițiile de constituționalitate extrinsecă a inițiativei de revizuire.

b) Constituționalitatea intrinsecă (limitele materiale)
17. Curtea reține că instituția Avocatului Poporului joacă un rol fundamental în consolidarea 

democrației, a statului de drept și a drepturilor omului. Această instituție este un garant al dezvol-
tării democratice și reprezintă una dintre autoritățile mediatoare între societate și stat, în vederea 
asigurării dialogului și a respectării valorilor universale privind drepturile și libertățile omului.

18. Instituția Ombudsmanului poate acționa ca mecanism al responsabilității democratice, 
promovând astfel progresul drepturilor omului într-un stat, și poate fi considerată o instituție cu 
responsabilitate orizontală în guvernările democratice.

19. Rolul Ombudsmanului trebuie să constea în îmbunătățirea responsabilității administrative 
a guvernanților, prin analiza imparțială și obiectivă a comportamentului administrației publice, 
prin recomandările de lege ferenda și inclusiv prin acțiuni în fața justiției.

20. În jurisprudența sa (HCC nr.22 din 16 iulie 2015) Curtea a subliniat faptul că Avocatul 
Poporului acționează, de obicei, în societățile democratice, pentru consolidarea mecanismelor 
de responsabilizare a tuturor actorilor implicați în protecția drepturilor fundamentale, facilitând 
realizarea bunei-guvernări într-un stat de drept.

21. Dată fiind importanța ei, această instituție este prezentă în constituțiile mai multor state 
europene. De altfel, în recomandările Comisiei de la Veneția care vizează instituția Avocatului 
Poporului (CDL(2011)079), se susține că independența acestei instituții față de puterea politică 
poate fi garantată mai bine prin consacrarea ei la nivel constituțional.

22. Analizând proiectul de lege care i-a fost prezentat, Curtea nu remarcă neconcordanțe cu 
Constituția sau inexactități de ordin juridic. Acest proiect de lege respectă limitele impuse de arti-
colul 142 alin.(2) din Constituție, în sensul că nu are ca rezultat suprimarea drepturilor și liber-
tăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora. Curtea subliniază că prin comple-
tările propuse se urmărește consolidarea mecanismelor de protecție a drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanei.

Pentru considerentele expuse, în temeiul articolului 135 alin.(1) lit.c), articolului 141 alin.(2) 
din Constituție, articolului 26 alin.(1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, articolelor 61 
alin.(1) și 63 lit.a) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională adoptă următorul 

AVIZ:
1. Inițiativa de completare a Constituției cu articolul 591, provenind de la Guvern, este prezen-

tată de subiectul autorizat și, în acest sens, este conformă prevederilor articolului 141 alin.(1) lit.c) 
din Constituție.

2. Proiectul de lege pentru completarea Constituției cu articolul 591 nu încalcă limitele revizu-
irii impuse de dispozițiile articolului 142 alin.(2) din Constituție și poate fi înaintat spre exami-
nare Parlamentului. 

3. Proiectul de lege pentru completarea Constituției cu articolul 591 poate fi adoptat după cel 
puțin 6 luni de la data prezentării inițiativei de modificare a Constituției.

4. Acest aviz este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adop-
tării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Alexandru TĂNASE
Nr.3. Chișinău, 18 aprilie 2016.
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AVIZUL 
CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

la proiectul de lege pentru modificarea și completarea  
Constituției Republicii Moldova (instituția procuraturii) nr. 5 din 19.04.2016 

Monitorul Oficial nr.114-122/35 din 29.04.2016 

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, statuând în componența:
Dl Alexandru TĂNASE, președinte,
Dl Aurel BĂIEȘU, Dl Igor DOLEA, Dl Victor POPA, judecători,
cu participarea dnei Eugenia Mîța, grefier, 
Având în vedere sesizarea depusă la 12 aprilie 2016 și înregistrată la aceeași dată,
Examinând sesizarea menționată în camera de consiliu,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Adoptă următorul aviz: 

PROCEDURA
1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituțională la 12 aprilie 2016 de 

către Guvernul Republicii Moldova, în temeiul prevederilor art.135 alin.(1) lit.c) și art.141 alin.(1) 
lit.c) din Constituția Republicii Moldova, art.4 alin.(1) lit.c) din Legea cu privire la Curtea Con-
stituțională și art.4 alin.(1) lit.c), art.38 alin.(2), art.63 lit.a) din Codul jurisdicției constituționale, 
prin care se solicită avizarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Constituției 
Republicii Moldova.

2. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției este expus în următoarea 
redacție:

„Articolul I – Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 1994, nr.1), se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolele 124 și 125 vor avea următorul cuprins:
„Articolul 124. Procuratura 
(1) Procuratura este o instituție publică autonomă în cadrul autorității judecătorești, ce contri-

buie la înfăptuirea justiției, apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei, 
societății și a statului prin intermediul procedurilor penale și a altor proceduri prevăzute de lege.

(2) Procuratura își exercită atribuțiile prin procurori.
(3) Competențele, modul de organizare și funcționare a Procuraturii se stabilește prin lege.
Articolul 125. Procurorul
(1) Procurorul General este numit în funcție de către Președintele Republicii Moldova, la pro-

punerea Consiliului Superior al Procurorilor pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoit.
(2) Procurorul General este demis din funcție de către Președintele Republicii Moldova, la 

propunerea Consiliului Superior al Procurorilor în condițiile legii, pentru motive obiective și în 
temeiul unei proceduri transparente.
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(3) Numirea, transferarea, promovarea și demiterea procurorilor ierarhic inferiori se efectu-
ează de către Procurorul General la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor.”

2. Se completează cu articolul 1251 cu următorul cuprins:
„Articolul 1251. Consiliul Superior al Procurorilor
„(1) Consiliul Superior al Procurorilor este garantul independenței și imparțialității procuro-

rilor. 
(2) Consiliul Superior al Procurorilor este constituit, în condițiile legii, din procurori aleși din 

cadrul procuraturilor de toate nivelele și din reprezentanți ai altor autorități, instituții publice 
sau ai societății civile. Procurorii în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor constituie o parte 
importantă. 

(3) Consiliul Superior al Procurorilor asigură numirea, transferarea, promovarea în funcție și 
aplicarea măsurilor disciplinare față de procurori. 

(4) Modul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Procurorilor se stabilește prin 
lege.”

Articolul II. – (1) Procurorul General în funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi își 
exercită mandatul până la expirarea termenului pentru care a fost numit.

(2) Guvernul, în termen de trei luni de la data publicării prezentei legi, prezintă Parlamentului 
propuneri privind aducerea în concordanță a legislației cu prezenta lege.”

3. Proiectul de lege constituțională a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.431 din 11 
aprilie 2016.

LEGISLAȚIA PERTINENTĂ
4. Prevederile relevante ale Constituției (republicată în M.O., 2016, nr.78, art.140) sunt urmă-

toarele:
Articolul 7. Constituția, Lege Supremă
„Constituția Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege și nici un alt act juridic care 

contravine prevederilor Constituției nu are putere juridică.”
Articolul 72. Categorii de legi
„(1) Parlamentul adoptă legi constituționale, legi organice și legi ordinare.
(2) Legile constituționale sunt cele de revizuire a Constituției.[...]”
Articolul 124. Atribuțiile și structura [Procuraturii]
(1) Procuratura reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, precum 

și drepturile și libertățile cetățenilor, conduce și exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea 
în instanțele judecătorești în condițiile legii.

(2) Sistemul organelor Procuraturii cuprinde Procuratura Generală, procuraturile teritoriale și 
procuraturile specializate.

(3) Organizarea, competența și modul de desfășurare a activității Procuraturii sunt stabilite 
prin lege.

Articolul 125. Mandatul procurorilor
(1) Procurorul General este numit în funcție de către Parlament, la propunerea Președintelui 

acestuia.
(2) Procurorii ierarhic inferiori sunt numiți de Procurorul General și îi sunt subordonați.
(3) Mandatul procurorilor este de 5 ani.
(4) Funcția de procuror este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția 

activității didactice și științifice.
(5) În exercitarea mandatului procurorii se supun numai legii.
Articolul 135. Atribuțiile [Curții Constituționale]
„(1) Curtea Constituțională: [...]
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c) se pronunță asupra inițiativelor de revizuire a Constituției;
[...]”
Articolul 141. Inițiativa revizuirii
„(1) Revizuirea Constituției poate fi inițiată de:[...]
c) Guvern.
(2) Proiectele de legi constituționale vor fi prezentate Parlamentului numai împreună cu 

avizul Curții Constituționale, adoptat cu votul a cel puțin 4 judecători.”
Articolul 142. Limitele revizuirii
„(1) Dispozițiile privind caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum și cele 

referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin 
referendum, cu votul majorității cetățenilor înscriși în listele electorale.

(2) Nici o revizuire nu poate fi făcută, dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora.

(3) Constituția nu poate fi revizuită pe durata stării de urgență, de asediu și de război.”
Articolul 143. Legea privind modificarea Constituției
„(1) Parlamentul este în drept să adopte o lege cu privire la modificarea Constituției după cel 

puțin 6 luni de la data prezentării inițiativei corespunzătoare. Legea se adoptă cu votul a două 
treimi din deputați.

(2) Dacă, de la prezentarea inițiativei cu privire la modificarea Constituției, Parlamentul nu a 
adoptat timp de un an legea constituțională corespunzătoare, propunerea se consideră nulă.”

ÎN DREPT
5. Din conținutul sesizării, Curtea observă că aceasta vizează revizuirea Constituției, prin 

modificarea articolelor 124 (Atribuțiile și structura [Procuraturii]) și 125 (Mandatul procurori-
lor) și completarea cu un nou articol 1251, referitor la Consiliul Superior al Procurorilor.

6. Competența Curții Constituționale de a soluționa prezenta cauză este prevăzută de dispo-
zițiile articolului 135 alin.(1) lit.c) din Constituție, potrivit cărora Curtea Constituțională se pro-
nunță asupra inițiativelor de revizuire a Constituției.

 
I. CU PRIVIRE LA PROPUNEREA LEGISLATIVĂ 
7. Prin proiectul de lege înaintat se propune operarea modificărilor constituționale ce vizează 

instituția Procuraturii și statutul procurorilor.
8. Astfel, proiectul legii reglementează instituția Procuraturii ca o instituție publică autonomă 

în cadrul autorității judecătorești, ce contribuie la înfăptuirea justiției, apărarea drepturilor, liber-
tăților și intereselor legitime ale persoanei, societății și statului prin intermediul procedurilor 
penale și al altor proceduri prevăzute de lege.

9. De asemenea, potrivit proiectului legii constituționale, Procurorul General urmează a fi 
numit în funcție de către Președintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al 
Procurorilor, pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoit. La fel, acesta va fi demis din 
funcție de către Președintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Procuro-
rilor, în condițiile legii, pentru motive obiective și în temeiul unei proceduri transparente.

10. Numirea, transferarea, promovarea și demiterea procurorilor ierarhic inferiori se efectu-
ează de către Procurorul General la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor.

11. În același timp, prin proiectul de lege înaintat se propune completarea Constituției cu pre-
vederi referitoare la Consiliul Superior al Procurorilor.

12. Astfel, potrivit proiectului de lege, Consiliul Superior al Procurorilor este constituit, în 
condițiile legii, din procurori aleși din cadrul procuraturilor de toate nivelele și din reprezentanți 
ai altor autorități, instituții publice sau ai societății civile. În cadrul Consiliului Superior al Procu-
rorilor procurorii constituie o parte importantă.
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13. Consiliul Superior al Procurorilor asigură numirea, transferarea, promovarea în funcție și 
aplicarea măsurilor disciplinare față de procurori.

 
III. REGULI SPECIFICE REVIZUIRII CONSTITUȚIEI
1. Inițiativa de revizuire a Constituției
14. Potrivit articolului 141 din Constituție:
„Revizuirea Constituției poate fi inițiată de: 
a) un număr de cel puțin 200000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot [...]; 
b) un număr de cel puțin o treime de deputați în Parlament; 
c) Guvern.”
15. În prezenta cauză, propunerea legislativă de revizuire a Constituției este înaintată spre 

avizare Curții Constituționale de Guvern, fiind aprobată prin Hotărârea nr.431 din 11 aprilie 
2016. Prin urmare, dreptul de inițiativă legislativă privind revizuirea Constituției a fost exercitat 
cu respectarea prevederilor art.141 alin.(1) lit.c) din Constituție.

 
2. Limitele revizuirii Constituției
16. În ceea ce privește limitele revizuirii, articolul 142 din Constituție prevede următoarele: 
„(1) Dispozițiile privind caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum și cele 

referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin 
referendum, cu votul majorității cetățenilor înscriși în listele electorale.

(2) Nici o revizuire nu poate fi făcută, dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și liber-
tăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora.

(3) Constituția nu poate fi revizuită pe durata stării de urgență, de asediu și de război.”
17. Textul citat reglementează condiții de constituționalitate intrinsecă a inițiativei de revi-

zuire [alin.(1) și (2) ale art.142] și de constituționalitate extrinsecă a acesteia (alin.(3) al art.142).
a) Constituționalitatea extrinsecă (limitele temporale)
18. Sub aspectul constituționalității extrinseci, cu privire la împrejurările revizuirii Constitu-

ției, textul articolului 142 alin.(3) din Legea fundamentală, care interzice revizuirea Constituției 
pe durata stării de urgență, de asediu și de război, coroborează cu cel al articolului 63 alin.(3) teza 
a doua din Constituție, potrivit căruia Parlamentul nu poate revizui Constituția în perioada în 
care mandatul se prelungește până la întrunirea legală a noii componențe.

19. De asemenea, limitele temporale includ termenul de adoptare a inițiativei de revizuire a 
Constituției.

20. În conformitate cu articolul 143 din Constituție, care reglementează modificarea Constitu-
ției, o lege cu privire la modificarea Constituției poate fi adoptată după cel puțin 6 luni de la data 
prezentării inițiativei corespunzătoare. 

21. Curtea constată că, în momentul inițierii revizuirii Constituției în prezenta cauză, nu 
subzistă niciuna dintre situațiile la care fac referire textele constituționale menționate, fiind întru-
nite condițiile de constituționalitate extrinsecă a inițiativei de revizuire.

b) Constituționalitatea intrinsecă (limitele materiale)
22. Curtea reține rolul important al Procuraturii în sistemul autorităților statului și în protecția 

libertății persoanei. Procuratura joacă un rol important în asigurarea funcționării sistemului 
justiției penale în mod independent și imparțial.

23. Procuratura este o instituție publică, care, în procedurile penale și în alte proceduri prevă-
zute de lege, contribuie la respectarea ordinii de drept, apărarea drepturilor și intereselor legitime 
ale persoanei, societății și statului.

24. Recomandările Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (Rec(2000)19 privind rolul 
procuraturii în sistemul justiției penale, Rec(2012)11 privind rolul procurorilor în afara sistemului 
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justiției penale) și Recomandarea 1604 (2003) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 
privind rolul procuraturii într-o societate democratică bazată pe statul de drept recunosc impor-
tanța instituției Procuraturii ca o autoritate împuternicită să supravegheze, în numele societății 
și în interesul general, aplicarea legii, ținând cont, pe de o parte, de drepturile indivizilor și, pe de 
altă parte, de necesitatea eficacității sistemului de justiție penală.

25. Curtea reține că instituția procuraturii se regăsește în constituțiile mai multor state euro-
pene. În ceea ce privește locul procuraturii în sistemul de drept, există sisteme în care procuratu-
rile se bucură de independență totală față de parlament și guvern și cele în care procuraturile sunt 
subordonate uneia dintre aceste autorități, beneficiind totuși de un anumit grad de independență 
de acțiune. Indiferent de modelul adoptat de stat, procuratura trebuie să fie protejată de ingerințe 
sau influențe necorespunzătoare, inclusiv influențe venite din partea legislativului și executivului. 

26. Curtea constată că prin proiectul de lege se operează modificări esențiale în ceea ce privește 
modul de numire și destituire a Procurorului General. Respectiv, acesta urmează a fi numit și 
destituit din funcție de către Președintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior 
al Procurorilor.

27. În acest sens, Comisia de la Veneția, în Raportul privind standardele europene referitoare 
la independența sistemului judiciar, decembrie 2010, partea a doua, CDL-AD(2010)040, a men-
ționat:

„34. Modalitatea în care este numit și revocat Procurorul General joacă un rol foarte impor-
tant în cadrul sistemului menit să garanteze funcționarea corectă a parchetelor. În cadrul 
avizului privind conceptul regulator al Constituției Ungariei, Comisia de la Veneția a statuat: 
„Este important ca metoda de selecție a procurorului general să fie de așa natură încât să câștige 
încrederea publicului și respectul puterii judecătorești și al celorlalte profesii juridice. Astfel, în 
acest proces de selecție trebuie luată în considerare experiența profesională și neapartenența poli-
tică. Cu toate acestea, datorită importantei activității de urmărire penală în asigurarea ordinii 
și funcționării eficiente a statului este de așteptat ca Guvernul să își dorească să aibă un anumit 
control în privința numirii și să nu dorească să dea un „cec în alb” pentru procesul de selectare de 
către un alt organ, oricare ar fi el. De aceea, este recomandată luarea în considerare a posibilității 
constituirii unei comisii pentru numire, care sa fie compusă din persoane care se bucură atât de 
încrederea publicului, cât și de cea a Guvernului. 

35. În situația în care Procurorul General nu este subordonat Guvernului nu poate fi formulat 
un principiu unic și categoric dacă acesta ar trebui numit de Președinte sau de Parlament. 
Această chestiune este soluționată în mod variat în diferite state. Acceptarea principiului coope-
rării între instituțiile statului pare o soluție bună, care ar permite evitarea unor numiri politice 
unilaterale. În asemenea cazuri, ar trebui atins un consens. În orice caz, dreptul de a numi candi-
datul ar trebui definit în mod clar. Ar trebui solicitată o părere în privința calificării profesionale 
a candidaților din partea unor persoane relevante, cum ar fi reprezentanții comunității juridice 
(incluzând procurori) și ai societății civile.”

28. Totodată, în vederea asigurării unei independențe depline a Procurorului General, se pro-
pune exercitarea atribuțiilor pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoit. În acest sens, 
Comisia de la Veneția, în raportul menționat mai sus, a subliniat următoarele:

„37. Este important ca Procurorul General să nu poată fi reînvestit, cel puțin nu de către pute-
rea legislativă sau executiv. Există un risc potențial ca un procuror și care urmărește reînvestirea 
sa de către un organism politic să aibă o conduită de așa natură încât să obțină favoarea acelui 
organism ori cel puțin să fie perceput în acest sens. Un Procuror General ar trebui să fie numit 
permanent sau pentru o perioadă de timp relativ mare fără posibilitatea de a fi reînvestit la 
finalul mandatului. Perioada mandatului nu ar trebui să coincidă cu mandatul Parlamentului. 
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Acest lucru ar asigura o mai mare stabilitate a procurorului și l-ar face independent de schimbă-
rile politice.”

29. Adițional modificărilor propuse, prin proiectul de lege se propune reglementarea constitu-
țională a Consiliului Superior al Procurorilor, organ independent, cu statut de persoană juridică, 
format în vederea participării la procesul de constituire, funcționare și asigurare a autoadminis-
trării sistemului Procuraturii.

30. Cu referire la instituția Consiliului Superior al Procurorilor, Comisia de la Veneția a reținut 
că:

65. Dacă sunt formate într-un mod echilibrat, spre exemplu, din procurori, avocați și repre-
zentanți ai societății civile, și dacă sunt independente de alte organe ale statului, asemenea consilii 
au avantajul de a furniza expertiză în procesul de numire și disciplinare și să-i apere pe procurori 
cel puțin de influențele politice. În funcție de procedura de numire a membrilor, consiliile pot 
oferi legitimitate democratică pentru sistemul de urmărire penală. Acolo unde există, în plus față 
de participarea la procedura de numire a procurorilor, consiliile joacă un rol important în proce-
dura disciplinară, inclusiv cu privire la demiterea din funcție a procurorilor.

66. […] componența Consiliului Procurorilor ar trebui să includă procurori de la toate 
nivelurile, dar și alți practicieni ai dreptului, precum avocați sau profesori de drept.

31. Analizând proiectul de lege care i-a fost prezentat, Curtea nu remarcă neconcordanțe cu 
Constituția sau inexactități de ordin juridic. Acest proiect de lege respectă limitele impuse de 
articolul 142 alin.(2) din Constituție, în sensul că nu are ca rezultat suprimarea drepturilor și 
libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora. Curtea subliniază, completă-
rile propuse au drept obiectiv fortificarea și consolidarea mecanismelor de protecție a drepturilor 
și libertăților fundamentale ale persoanei.

Pentru considerentele expuse, în temeiul articolului 135 alin.(1) lit.c), articolului 141 alin.(2) 
din Constituție, articolului 26 alin.(1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, articolului 
61 alin.(1) și articolului 63 lit.a) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională 
adoptă următorul 

AVIZ:
1. Inițiativa de modificare a Constituției, provenind de la Guvern, este prezentată de subiectul 

autorizat și, în acest sens, este conformă prevederilor articolului 141 alin.(1) lit.c) din Constituție.
2. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției nu încalcă limitele revizu-

irii impuse de dispozițiile constituționale ale art.142 alin.(2) și poate fi înaintat spre examinare 
Parlamentului. 

3. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției poate fi adoptat după cel 
puțin 6 luni de la data prezentării inițiativei de modificare a Constituției.

4. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data 
adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Alexandru TĂNASE
Nr.5. Chișinău, 19 aprilie 2016. 
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AVIZUL 
CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

la proiectul de lege pentru modificarea și completarea  
Constituției Republicii Moldova (sistemul judecătoresc) nr. 6 din 19.04.2016 

Monitorul Oficial nr.128-133/39 din 13.05.2016 

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, statuând în componența:
Dl Alexandru TĂNASE, președinte,
Dl Aurel BĂIEȘU, Dl Igor DOLEA, Dl Victor POPA, judecători,
cu participarea dnei Ludmila Chihai, grefier, 
Având în vedere sesizarea depusă la 12 aprilie 2016 și înregistrată la aceeași dată,
Examinând sesizarea menționată în camera de consiliu,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,

Adoptă următorul aviz: 
PROCEDURA

1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituțională la 12 aprilie 2016 de 
către Guvern, în temeiul prevederilor articolelor 135 alin.(1) lit.c) și 141 alin.(1) lit.c) din Consti-
tuția Republicii Moldova, articolului 4 alin.(1) lit.c) din Legea cu privire la Curtea Constituțională 
și articolelor 4 alin.(1) lit.c), 38 alin.(2) și 63 lit.a) din Codul jurisdicției constituționale, prin care 
se solicită avizarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii 
Moldova. 

2. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției este expus în următoarea 
redacție:

„Articol unic. – Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (republicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.78, art.140), se modifică și se completează după 
cum urmează:

1. La articolul 116:
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Judecătorii instanțelor judecătorești se numesc în funcție, în condițiile legii, până la atin-

gerea plafonului de vârstă, de către Președintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului 
Superior al Magistraturii. Președintele Republicii Moldova poate respinge o singură dată candi-
datura propusă de Consiliul Superior al Magistraturii.”;

alineatul (4) se abrogă;
alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„Deciziile privind numirea judecătorilor și cariera acestora trebuie să fie adoptate în baza unor 

criterii obiective, bazate pe merit și a unei proceduri transparente, în condițiile legii. Promovarea 
și transferul judecătorilor se fac numai cu acordul acestora.”;
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se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
„(51) Judecătorii au doar imunitate funcțională în condițiile legii.”
2. Articolul 121 se completează cu alineatele (11) și (12) cu următorul cuprins:
„(11) Consultarea Consiliului Superior al Magistraturii este obligatorie în procesul elaborării, 

examinării, aprobării și modificării bugetului de stat în partea ce ține de alocarea mijloacelor 
financiare pentru instanțele judecătorești.

(12) Consiliul Superior al Magistraturii este în drept să prezinte Parlamentului propuneri 
privind mijloacele financiare necesare pentru buna funcționare a instanțelor judecătorești.”

3. Secțiunea a 2-a din capitolul IX se completează cu articolul 1211 cu următorul cuprins:
„Articolul 1211. Rolul Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței 

autorității judecătorești.”
4. Articolul 122 va avea următorul cuprins:
„Articolul 122. Componența
(1) Consiliul Superior al Magistraturii este constituit din judecători, aleși de Adunarea Gene-

rală a Judecătorilor, reprezentând toate nivelurile instanțelor judecătorești, și reprezentanți ai 
societății civile cu experiență în domeniul dreptului. Ministrul justiției este membru de drept al 
Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) O parte importantă a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii trebuie să fie judecă-
tori. Modul și procedura de alegere sau numire a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii 
se stabilesc prin lege.

(3) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii sunt aleși sau numiți pentru un mandat de 6 
ani, fără posibilitatea de a deține două mandate consecutiv. ”

5. La articolul 123, alineatul (1) se completează cu următoarea propoziție: „Consiliul Superior 
al Magistraturii își exercită atribuțiile în mod direct sau prin intermediul organelor sale speciali-
zate.”

3. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova a fost 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.430 din 11 aprilie 2016.

LEGISLAȚIA PERTINENTĂ
4. Prevederile relevante ale Constituției (Republicată în M.O., 2016, nr.78, 140) sunt următoarele:
Articolul 7. Constituția, Lege Supremă
„Constituția Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege și nici un alt act juridic care 

contravine prevederilor Constituției nu are putere juridică.”
Articolul 72. Categorii de legi
„(1) Parlamentul adoptă legi constituționale, legi organice și legi ordinare.
(2) Legile constituționale sunt cele de revizuire a Constituției.
[...]”
Articolul 116. Statutul judecătorilor 
„(1) Judecătorii instanțelor judecătorești sunt independenți, imparțiali și inamovibili, potrivit 

legii. 
(2) Judecătorii instanțelor judecătorești se numesc în funcție de Președintele Republicii 

Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii. Judecătorii care 
au susținut concursul sunt numiți în funcție pentru prima dată pe un termen de 5 ani. După 
expirarea termenului de 5 ani, judecătorii vor fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de 
vârstă, stabilit în condițiile legii. 

(3) Președinții și vicepreședinții instanțelor judecătorești sunt numiți în funcție de Președintele 
Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, pe un termen de 4 ani. 

(4) Președintele, vicepreședinții și judecătorii Curții Supreme de Justiție sunt numiți în funcție 
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de Parlament la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Ei trebuie să aibă o vechime în 
funcția de judecător de cel puțin 10 ani. 

(5) Promovarea și transferarea judecătorilor se fac numai cu acordul acestora. 
(6) Sancționarea judecătorilor se face în conformitate cu legea. 
(7) Funcția de judecător este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții retribuite, cu 

excepția activității didactice și științifice.”
Articolul 121. Resursele financiare ale instanțelor judecătorești, indemnizația și alte drepturi 
„(1) Resursele financiare ale instanțelor judecătorești sunt aprobate de Parlament și sunt 

incluse în bugetul de stat. 
(2) Indemnizațiile și alte drepturi ale judecătorilor sunt stabilite prin lege. 
(3) Instanțele judecătorești dispun de poliția pusă în serviciul lor.”
Articolul 122. Componența [Consiliului Superior al Magistraturii] 
„(1) Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din judecători și profesori titulari aleși 

pentru o durată de 4 ani. 
(2) Din Consiliul Superior al Magistraturii fac parte de drept: Președintele Curții Supreme de 

Justiție, ministrul justiției și Procurorul General.”
Articolul 123. Atribuțiile [Consiliului Superior al Magistraturii]
„(1) Consiliul Superior al Magistraturii asigură numirea, transferarea, detașarea, promovarea 

în funcție și aplicarea de măsuri disciplinare față de judecători. 
(2) Modul de organizare și funcționare al Consiliului Superior al Magistraturii se stabilește 

prin lege organică.”
Articolul 135. Atribuțiile [Curții Constituționale]
„(1) Curtea Constituțională: 
[...]
c) se pronunță asupra inițiativelor de revizuire a Constituției;
[...]”
Articolul 141. Inițiativa revizuirii
„(1) Revizuirea Constituției poate fi inițiată de:
[...]
c) Guvern.
(2) Proiectele de legi constituționale vor fi prezentate Parlamentului numai împreună cu 

avizul Curții Constituționale, adoptat cu votul a cel puțin 4 judecători.”
Articolul 142. Limitele revizuirii
„(1) Dispozițiile privind caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum și cele 

referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin 
referendum, cu votul majorității cetățenilor înscriși în listele electorale.

(2) Nici o revizuire nu poate fi făcută, dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și liber-
tăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora.

(3) Constituția nu poate fi revizuită pe durata stării de urgență, de asediu și de război.”
Articolul 143. Legea privind modificarea Constituției
„(1) Parlamentul este în drept să adopte o lege cu privire la modificarea Constituției după cel 

puțin 6 luni de la data prezentării inițiativei corespunzătoare. Legea se adoptă cu votul a două 
treimi din deputați.

(2) Dacă, de la prezentarea inițiativei cu privire la modificarea Constituției, Parlamentul nu a 
adoptat timp de un an legea constituțională corespunzătoare, propunerea se consideră nulă.”

ÎN DREPT
5. Din conținutul sesizării, Curtea observă că aceasta vizează în esență revizuirea Constitu-

ției în partea ce ține de: 1) statutul, modul de numire și imunitatea judecătorului, 2) finanțarea 
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sistemului judecătoresc, precum și 3) rolul, componența și competențele Consiliului Superior al 
Magistraturii.

6. Competența Curții Constituționale de a soluționa prezenta cauză este prevăzută de dispo-
zițiile art.135 alin.(1) lit.c) din Constituție, potrivit cărora Curtea Constituțională se pronunță 
asupra inițiativelor de revizuire a Constituției.
 

I. CU PRIVIRE LA PROPUNEREA LEGISLATIVĂ DE MODIFICARE A CONSTITUȚIEI 
1. Prevederile și scopul proiectului 
7. Prin proiectul de lege înaintat se propune operarea unor serii de amendamente constituțio-

nale referitoare la sistemul judecătoresc.
8. Astfel, cu referire la statutul judecătorului, potrivit proiectului, judecătorul urmează a fi numit 

în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, prin excluderea termenului inițial de 5 ani. 
9. De asemenea, judecătorii Curții Supreme de Justiție urmează a fi numiți în funcție de către 

Președintele Republicii Moldova, similar judecătorilor din cadrul judecătoriilor și Curților de 
Apel.

10. În același timp, se propune reglementarea expresă în Constituție doar a imunității funcți-
onale a judecătorilor.

11. În partea ce ține de finanțarea sistemului judecătoresc, se propun mai multe completări la 
articolul 121 din Constituție referitoare la consultarea obligatorie a Consiliului Superior al Magis-
traturii în procesul de elaborare și modificare a bugetului de stat, în partea ce ține de mijloacele 
financiare alocate sistemului judecătoresc, precum și dreptul Consiliului Superior al Magistra-
turii de a prezenta Parlamentului propuneri privind mijloacele financiare necesare sistemului 
judecătoresc.

12. Cu modificări se intervine și la articolele care reglementează activitatea Consiliului Supe-
rior al Magistraturii. În esență, aceste amendamente vizează modificarea componenței structu-
rale a CSM, prin excluderea Procurorului General și a Președintelui Curții Supreme de Justiție 
din componența acestuia și stabilirea mandatului membrilor pe un termen de 6 ani, care nu poate 
fi reînnoit.

13. Potrivit Guvernului, proiectul de lege constituțională a fost elaborat în scopul realizării acți-
unii nr.3 de la art.4 din Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de asociere 
RM-UE în perioada 2014-2016. De asemenea, proiectul vizează și executarea măsurilor de ordin 
legislativ, prevăzute de Pilonul I „Sistemul judecătoresc” din Planul de acțiuni pentru implemen-
tarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărârea 
Parlamentului nr.6 din 16 februarie 2012.

 
2. Inițiativa de revizuire a Constituției
14. Potrivit articolului 141 din Constituție:
„Revizuirea Constituției poate fi inițiată de: 
a) un număr de cel puțin 200000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot [...]; 
b) un număr de cel puțin o treime de deputați în Parlament; 
c) Guvern.”
15. În prezenta cauză, propunerea legislativă de revizuire a Constituției este înaintată spre 

avizare Curții Constituționale de Guvern, fiind aprobată prin Hotărârea nr.430 din 11 aprilie 
2016. Prin urmare, dreptul de inițiativă legislativă privind revizuirea Constituției a fost exercitat 
cu respectarea prevederilor art.141 alin.(1) lit.c) din Constituție.

 
3. Limitele revizuirii Constituției
16. În ceea ce privește limitele revizuirii, articolul 142 din Constituție prevede următoarele: 
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„(1) Dispozițiile privind caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum și cele 
referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin 
referendum, cu votul majorității cetățenilor înscriși în listele electorale.

(2) Nici o revizuire nu poate fi făcută, dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și liber-
tăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora.

(3) Constituția nu poate fi revizuită pe durata stării de urgență, de asediu și de război.”
17. Textul citat reglementează condiții de constituționalitate intrinsecă a inițiativei de revi-

zuire [alin.(1) și (2) ale art.142] și de constituționalitate extrinsecă a acesteia [alin.(3) al art.142].
a) Constituționalitatea extrinsecă (limitele temporale)
18. Sub aspectul constituționalității extrinseci, cu privire la împrejurările revizuirii Constitu-

ției, textul articolului 142 alin.(3) din Legea fundamentală, care interzice revizuirea Constituției 
pe durata stării de urgență, de asediu și de război, coroborează cu cel al articolului 63 alin.(3) teza 
a doua din Constituție, potrivit căruia Parlamentul nu poate revizui Constituția în perioada în 
care mandatul se prelungește până la întrunirea legală a noii componențe.

19. De asemenea, limitele temporale includ termenul de adoptare a inițiativei de revizuire a 
Constituției.

20. În conformitate cu articolul 143 din Constituție, care reglementează modificarea Constitu-
ției, o lege cu privire la modificarea Constituției poate fi adoptată după cel puțin 6 luni de la data 
prezentării inițiativei corespunzătoare. 

21. Curtea constată că, în momentul inițierii revizuirii Constituției în prezenta cauză, nu 
subzistă niciuna dintre situațiile la care fac referire textele constituționale menționate, fiind întru-
nite condițiile de constituționalitate extrinsecă a inițiativei de revizuire.

b) Constituționalitatea intrinsecă (limitele materiale)
1.1. Considerații generale
22. Pronunțarea cu privire la constituționalitatea intrinsecă (limitele materiale) impune 

analiza modificărilor propuse prin raportare la dispozițiile art.142 alin.(1) și alin.(2) din Consti-
tuție, pentru a determina dacă obiectul revizuirii îl constituie caracterul suveran, independent și 
unitar al statului, precum și cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului, precum și dacă 
modificările propuse au ca rezultat suprimarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățe-
nilor sau a garanțiilor acestora.

23. De asemenea, Curtea va examina dacă modificările constituționale propuse nu contravin 
altor prevederi constituționale și dacă vor asigura aplicabilitatea în ansamblu a acestora fără a se 
exclude reciproc.

24. În acest sens, în Hotărârea nr.7 din 4 martie 2016 privind controlul constituționalității 
unor prevederi ale Legii nr.1115-XIV din 5 iulie 2000 cu privire la modificarea și completarea 
Constituției Republicii Moldova, Curtea a menționat că prevederile constituționale referitoare 
la revizuirea Constituției sunt determinate de noțiunea, natura și scopul Constituției înseși. În 
acest sens, orice revizuire poate fi operată doar cu respectarea principiilor supremației Constitu-
ției, stabilității acesteia, unității materiei și echilibrului valorilor consacrate prin Legea Supremă, 
precum și a atribuției Curții Constituționale de a se pronunța în privința inițiativelor de revizuire 
a Constituției în cadrul competenței partajate a Parlamentului și a Curții în procesul de modifi-
care a Constituției. Nu poate fi adoptată nici o modificare a Constituției care ar afecta armonia 
prevederilor Constituției sau armonia valorilor consacrate prin acestea. Or, natura Constituției 
de act cu forță juridică supremă și ideea de constituționalitate implică faptul că nu există și nici 
nu pot exista lacune sau contradicții interne ale Constituției.

1.2. Cu referire la numirea judecătorilor
25. Dispozițiile articolelor 114 și 116 alin.(1) din Constituție consacră principiul indepen-

denței judecătorilor, fără de care nu se poate vorbi de o activitate autentică de înfăptuire a justiției. 
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Realizarea principiului independenței judecătorului, pus la baza autonomiei puterii judecătorești, 
se asigură prin procedura de înfăptuire a justiției, precum și prin modul de numire, suspendare, 
demisie și eliberare din funcție a judecătorului.

26. Independența justiției este o cerință de bază a statului de drept, care derivă din principiul 
separației puterilor în stat. Această cerință impune atât independența structurală a sistemului de 
justiție, cât și independența individuală a judecătorilor.

27. Examinând proiectul de lege, Curtea constată că prin excluderea termenului inițial de 5 ani 
de numire a judecătorilor de la alin.(2) al articolului 116 din Constituție se urmărește asigurarea 
stabilității mandatului judecătorilor până la vârsta obligatorie de pensionare.

28. Curtea menționează că, potrivit standardelor internaționale, judecătorilor trebuie să li se 
garanteze perioada de exercitare a funcției până la vârsta obligatorie de pensionare sau, dacă sunt 
numiți pe o perioadă determinată, până la finalul mandatului.

29. Judecătorii numiți cu titlu permanent nu pot fi revocați fără un just motiv atât timp cât nu 
au atins vârsta pensionării obligatorii, aceste motive trebuie să fie definite în mod precis de lege.

30. Măsurile de asigurare eficientă a independenței și imparțialității judecătorilor sunt stipu-
late în Principiile de bază ale independenței justiției (act adoptat la cel de-al 7-lea Congres al Nați-
unilor Unite referitor la prevenirea infracțiunilor și la tratamentul infractorilor, care a avut loc la 
Milano, la 26 august – 6 septembrie 1985, aprobat prin rezoluțiile Adunării Generale 40/32 din 29 
noiembrie 1985 și 40/146 din 13 decembrie 1985). Astfel, potrivit p.12: „judecătorii, indiferent că 
sunt numiți sau aleși, trebuie să aibă mandatul garantat până la o vârsta obligatorie de pensionare 
sau până la expirarea mandatului lor, în cazul în care există o astfel de durată”.

31. Potrivit Recomandării CM/Rec(2010)12 a Comitetului Miniștrilor către statele membre 
cu privire la judecători: independența, eficiența și responsabilitățile (adoptată la 17 noiembrie 
2010): 

„49. Siguranța mandatului și inamovibilitatea sunt elemente cheie ale independenței judecăto-
rilor. În consecință, judecătorii ar trebui să aibă garantat mandatul până la o vârstă obligatorie de 
pensionare, unde aceasta există.”

32. De asemenea, Comisia de la Veneția recomandă ca judecătorii ordinari să fie numiți cu 
titlul permanent până la pensionare. Instituirea unor perioade de probă pentru judecătorii în 
funcție ar ridica probleme din punct de vedere al independenței (Raport privind independența 
sistemului judiciar, partea I: independența judecătorilor (CDL-AD(2010)004), aprobat în cadrul 
celei de-a 82-a sesiuni plenare din 12-13 martie 2010).

33. În contextul celor menționate, Curtea reține că siguranța mandatului reprezintă un element 
fundamental al independenței judecătorilor, iar numirea judecătorului până la o vârsta obliga-
torie de pensionare reprezintă garanția mandatului acestora.

34. În același timp, Curtea reține că proiectul de lege propune ca judecătorii Curții Supreme 
de Justiție să fie numiți în funcție similar judecătorilor din curțile de apel și judecătorii, de către 
Președintele Republicii Moldova la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, și nu de 
către Parlament, ca în prezent.

35. Curtea constată că, în opinia autorului proiectului de lege, numirea tuturor judecătorilor 
de către Președintele Republicii Moldova la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii 
va reduce influența factorilor politici asupra procedurii de numire a judecătorilor, precum și va 
uniformiza procedura de numire a judecătorilor în toate instanțele judecătorești din țară.

36. De asemenea, cu referire la propunerea privind dreptul Președintelui de a respinge doar 
o singură dată candidatura propusă de Consiliul Superior al Magistraturii, în prezent această 
normă se regăsește în Legea cu privire la statutul judecătorului. Curtea menționează că reglemen-
tarea constituțională a acestui aspect va constitui una din garanțiile autorității judecătorești și va 
exclude interferența unei alte puteri în procesul decizional de numire a judecătorilor.
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1.3. Cu referire la imunitatea judecătorilor
37. Curtea menționează că Legea Supremă, în art.116 alin.(1), nu prevede expres „imunitatea 

judecătorului”, statuând că judecătorii instanțelor judecătorești sunt independenți, imparțiali și 
inamovibili potrivit legii. Noțiunea de „imunitate judecătorească” face parte din conceptul de 
independență judecătorească.

38. Curtea constată că legiuitorul constituant, statuând că „judecătorii instanțelor judecătorești 
sunt independenți, imparțiali și inamovibili, potrivit legii”, a consacrat independența judecăto-
rului pentru a asigura excluderea oricărei influențe din partea altor autorități. Această garanție nu 
poate fi însă interpretată ca fiind de natură să determine lipsa responsabilității judecătorului. Legea 
fundamentală, potrivit art.116 alin.(1), nu conferă numai prerogative, ce stau la baza conceptului 
de „independență”, ci stabilește și anumite limite, care se circumscriu sintagmei „potrivit legii”.

39. Curtea menționează că, deoarece într-o societate democratică judecătorul nu poate fi la 
adăpostul unei imunități absolute, se reliefează problema condițiilor și modalităților de angajare 
a răspunderii judecătorului.

40. În acest sens, Curtea constată că prin proiectul de lege se instituie o normă distinctă privind 
imunitatea judecătorului (art.116 alin.(5/1) din proiect). Potrivit normei propuse, judecătorii 
urmează să dispună doar de imunitate funcțională în condițiile legii.

41. În Hotărârea nr.22 din 5 septembrie 2013 Curtea a menționat:
„84. […] imunitatea nu trebuie să obstrucționeze principalele funcții și atribuții ale justiției și 

nici să împiedice funcționarea principiilor democratice într-un stat de drept.
[…]
87. […] imunitatea judecătorului nu este o garanție absolută, iar legiuitorul, în exercitarea 

atribuțiilor prevăzute de art.72 alin.(3) lit.e) din Constituție, adoptă legi privind organizarea și 
funcționarea instanțelor judecătorești.

[…]
89. […] principiul constituțional al independenței judecătorilor implică principiul responsa-

bilității. Independența judecătorului nu constituie și nu poate fi interpretată ca o putere discre-
ționară a acestuia sau o piedică în calea angajării răspunderii sale penale, contravenționale sau 
disciplinare în condițiile legii.”

42. De asemenea, referitor la imunitatea judecătorilor, Comisia de la Veneția în Opinia amicus 
curiae nr.698/2012 din 11 martie 2013 susține că:

„19. […] judecătorii trebuie să beneficieze doar de imunitate funcțională, și anume imunitate 
în caz de urmărire penală numai pentru actele legale efectuate în exercitarea funcțiilor lor. […]

53. [...] standardele internaționale susțin principiul, potrivit căruia „atunci când nu sunt în 
exercitarea funcției, judecătorii sunt responsabili în temeiul dreptului civil, penal și administrativ 
în același mod ca orice alt cetățean „(CM / Rec (2010)12, alin.71). Într-adevăr, inviolabilitatea 
penală judecătorească nu există în majoritatea statelor europene, toate, însă, conferă o valoare 
mare independenței sistemului judiciar.” 

54. În timp ce garanțiile funcționale sunt necesare pentru a garanta independența judecăto-
rească împotriva influenței externe nejustificate, imunitatea nu este largă. Independența justiției 
nu depinde de imunitatea largă și judecătorii ar trebui să răspundă pentru orice presupuse crime, 
având în vedere că procedurile efective de apărare, de atac și alte elemente ale statului de drept 
sunt la dispoziția lor deplină.”

43. Curtea subliniază că imunitatea funcțională a judecătorilor nu este un scop în sine, ci 
servește independenței acestuia, care ar trebui să fie în măsură să examineze cazurile, fără să se 
teamă de răspundere civilă sau penală pentru examinarea cu bună-credință a cauzei.

1.4. Cu referire la finanțarea sistemului judecătoresc
44. Curtea menționează că, potrivit art.121 alin.(1) din Constituție, resursele financiare ale 

instanțelor judecătorești sunt aprobate de Parlament și sunt incluse în bugetul de stat.
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45. Prin proiectul de lege se propune completarea articolului menționat cu două alineate noi, 
potrivit cărora Consiliul Superior al Magistraturii urmează a fi consultat în mod obligatoriu în 
procesul elaborării, examinării, aprobării și modificării bugetului de stat în partea ce ține de alo-
carea mijloacelor financiare pentru instanțele judecătorești. De asemenea, acesta va fi în drept să 
prezinte Parlamentului propuneri privind mijloacele financiare necesare pentru buna funcționare 
a instanțelor judecătorești.

46. Curtea subliniază că finanțarea instanțelor se află în strânsă legătură cu independența jude-
cătorilor, prin aceea că determină condițiile în care instanțele își îndeplinesc atribuțiile.

47. Potrivit Avizului nr.2 din 23 noiembrie 2001, adoptat de Consiliul Consultativ al Judecă-
torilor Europeni, chiar dacă finanțarea instanțelor face parte din bugetul de stat, susținut în fața 
parlamentului de către ministerul de finanțe, aceasta nu trebuie să fie supusă fluctuațiilor politice. 
Deși stabilirea nivelului de finanțare a instanțelor pe care o țară și-l poate permite constituie o 
decizie politică, trebuie să se aibă grijă întotdeauna ca nici puterea executivă și nici cea legisla-
tivă să nu poată exercita presiuni asupra autorității judecătorești în momentul stabilirii buge-
tului. Deciziile privind alocarea fondurilor pentru instanțe trebuie să se ia cu respectarea strictă 
a independenței judecătorești.

48. Prin urmare, este important ca în procesul elaborării, examinării, aprobării și modificării 
bugetului de stat în partea ce ține de alocarea mijloacelor financiare pentru instanțele judecăto-
rești de către Parlament să se consulte obligatoriu Consiliul Superior al Magistraturii, autoritate 
responsabilă de administrarea sistemului judiciar.

49. În acest sens, și Comisia de la Veneția în Raportul privind standardele europene referitoare 
la independența sistemului judiciar, decembrie 2010, partea I, CDL-AD(2010)040, susține:

„55. Deciziile privind alocarea fondurilor bugetare către instanțe trebuie luate cu respec-
tarea cea mai strictă a principiului independenței judiciare, iar puterea judecătorească ar 
trebui să aibă posibilitatea de a-și exprima punctele de vedere privind bugetul propus parla-
mentului, eventual prin intermediul consiliului judiciar.”.

1.5. Cu referire la Consiliul Superior al Magistraturii
50. Consiliul Superior al Magistraturii – autoritate de autoadministrare judecătorească este 

garantul independenței judecătorești. Consiliul Superior al Magistraturii vizează garantarea în 
același timp a independenței sistemului judiciar și independenței fiecărui judecător. În cadrul 
statului de drept existența unei puteri judiciare independente și imparțiale este o cerință structu-
rală a statului.

51. Curtea menționează că, potrivit art.122 din Constituție, Consiliul Superior al Magistraturii 
este alcătuit din judecători și profesori titulari aleși pentru o perioadă de 4 ani. În componența 
CSM din oficiu fac parte: Președintele Curții Supreme de Justiție, ministrul justiției și Procurorul 
general.

52. Curtea observă că prin proiectul de lege se propune modificarea componenței structu-
rale a Consiliului Superior al Magistraturii, și anume, Procurorul General și Președintele Curții 
Supreme de Justiție nu vor mai fi membri din oficiu. Membru din oficiu rămâne doar ministrul 
justiției, având în vedere faptul că Ministerul Justiției promovează politicile în domeniul siste-
mului judecătoresc, precum și exercită unele competențe ce țin de activitatea organizatorică a 
instanțelor judecătorești.

53. De asemenea, se propune asigurarea reprezentativității judecătorilor instanțelor de toate 
nivelele în Consiliul Superior al Magistraturii. Judecătorii vor fi aleși de Adunarea Generală a Jude-
cătorilor și vor constitui „o parte importantă” a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.

54. Curtea menționează că în prezent norma constituțională nu cuprinde nici o garanție refe-
ritoare la cota de reprezentare a judecătorilor, aceasta regăsindu-se în cadrul legal infraconstitu-
țional.
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55. Astfel, potrivit art.3 din Legea nr.947 din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior 
al Magistraturii, din cei 12 membri ai CSM, 6 membri sunt din rândul judecătorilor aleși de 
Adunarea Generală a Judecătorilor. Respectiv, Curtea constată că, împreună cu Președintele 
Curții Supreme de Justiție, judecătorii constituie mai mult de jumătate din membrii CSM.

56. Curtea reține că, potrivit standardelor internaționale în domeniu, de principiu se acceptă și 
un număr mai mic, doar cu condiția ca acesta să nu poată fi diminuat în totalitate.

57. În acest sens, Comisia de la Veneția (CDL-AD(2007)028) susține:
„50. O parte substanțială sau o majoritate a membrilor Consiliului Judiciar trebuie să fie 

aleasă de înșiși judecătorii. Pentru a asigura o legitimitate democratică Consiliului Judiciar, 
ceilalți membri ar trebui aleși de Parlament, dintre persoanele care au competențe juridice adec-
vate.”

58. De asemenea, cu referire la componența organului de autoadministrare a sistemului jude-
cătoresc, în Avizul nr.10 al CCJE privind Consiliul Justiției în serviciul societății se menționează:

„16. Consiliul Justiției poate fi compus doar din judecători sau poate avea o compoziție mixtă, 
judecători și ne judecători. În ambele cazuri, percepția de apărare a propriilor interese, de auto-
protecție sau de corporatism trebuie evitate.

19. O componență mixtă poate prezenta avantaje, pe de o parte, de a evita corporatismul, pe 
de altă parte, de a reflecta diferitele puncte de vedere din cadrul societății, furnizând astfel puterii 
judecătorești o sursă suplimentară de legitimitate. Totuși, chiar și în cadrul componenței mixte, 
funcționarea Consiliului Justiției nu trebuie să permită nici o concesie jocurilor majorităților 
parlamentare sau presiunilor executivului, și să fie în afara oricărei subordonări față de consi-
derațiile partidelor politice, pentru a fi în măsură să apere valorile și principiile fundamentale ale 
justiției”.

59. Curtea menționează că îndeplinirea rolului constituțional al Consiliului Superior al Magis-
traturii, acela de garant al independenței autorității judecătorești, precum și a principalelor atri-
buții care privesc cariera și răspunderea disciplinară a magistraților, presupune ca judecătorii să 
aibă o pondere corespunzătoare imperativului constituțional.

60. Astfel, în virtutea atribuțiilor Consiliului Superior al Magistraturii, componența acestui 
organism trebuie să reflecte specificitatea acestei activități, calitatea de magistrați a membrilor – 
așa cum o impune însăși titulatura acestui organism suprem de reprezentare, care cunosc în mod 
direct implicațiile activității desfășurate de această categorie profesională, fiind definitorie pentru 
hotărârile pe care le adoptă Consiliul.

61. Concluzionând, Curtea reține că proiectul de lege constituțională examinat nu încalcă 
limitele revizuirii prevăzute de articolul 142 alin.(2) din Constituție.

62. În același timp, Curtea menţionează că, în sensul articolului 135 alin.(1) lit.c) coroborat 
cu prevederile articolului 141 alin.(2) din Constituţie, după pronunţarea avizului de către Curtea 
Constituţională, nu se admit intervenţii în textul proiectului legii de revizuire a Constituţiei. 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art.135 alin.(1) lit.c), art.141 alin.(2) din Constituţie, 
art.26 alin.(1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.61 alin.(1) și art.63 lit.a) din 
Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională adoptă următorul 

AVIZ:
1. Iniţiativa de revizuire a Constituţiei Republicii Moldova, provenind de la Guvern, este 

prezentată de subiectul autorizat și, în acest sens, este conformă prevederilor articolului 141 alin.
(1) lit.c) din Constituţie.

2. Proiectul de lege constituţională pentru modificarea și completarea Constituţiei Republicii 
Moldova nu depășește limitele de revizuire impuse de dispoziţiile articolului 142 alin.(2) din 
Constituţie și poate fi înaintat spre examinare Parlamentului.
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3. Proiectul de lege constituţională pentru modificarea și completarea Constituţiei Republicii 
Moldova poate fi adoptat după cel puţin 6 luni de la data prezentării iniţiativei de modificare a 
Constituţiei.

4. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data 
adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Alexandru TĂNASE
Nr.6. Chişinău, 19 aprilie 2016.  
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HOTĂRÎREA 
CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

pentru interpretarea prevederilor articolelor 116 alin.(2) și (4) și 136 alin.(1)  
din Constituție (extinderea mandatului unor judecători  

până la numirea succesorilor) nr. 12 din 12.05.2016 

Monitorul Oficial nr.416-422/100 din 02.12.2016 

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, statuând în componența: 
Dlui Alexandru TĂNASE, președinte,
Dlui Aurel BĂIEȘU, Dlui Igor DOLEA, Dlui Tudor PANȚÎRU, Dlui Victor POPA, judecători,
cu participarea dlui Teodor Papuc, grefier,
Având în vedere sesizarea depusă la 12 martie 2016 și înregistrată la aceeași dată, 
Examinând sesizarea menționată în ședință plenară publică,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu, 
Pronunță următoarea hotărâre: 

PROCEDURA
1. La originea cauzei se află sesizarea Curții Supreme de Justiție, depusă la Curtea Constituțio-

nală la 12 martie 2016, în temeiul articolelor 135 alin.(1) lit.b) din Constituție, 25 lit.d) din Legea 
cu privire la Curtea Constituțională, 38 alin.(1) lit.d) și 39 din Codul jurisdicției constituționale, 
pentru interpretarea articolelor 116 alin.(2) și (4) și 136 alin.(1) din Constituție. 

2. Autorul sesizării solicită interpretarea articolelor 116 alin.(2) și (4) și 136 alin.(1) din Consti-
tuție, prin prisma următoarelor întrebări:

„1. Sunt în drept judecătorii Curții Supreme de Justiție, Curților de Apel și judecătoriilor, pre-
cum și judecătorii Curții Constituționale să-și exercite mandatul până la ocuparea funcției de 
către succesorii de competență, în cazul în care termenul legal de exercitare a mandatelor lor a 
expirat, iar succesorii de competență nu au fost desemnați sau nu au început să-și exercite man-
datele?

2. Care este autoritatea competentă să decidă continuarea exercitării mandatelor judecătorilor 
până la ocuparea funcției lor de către succesorii de competență?”

3. Prin decizia Curții Constituționale din 23 martie 2016, sesizarea a fost declarată admisibilă, 
fără a prejudeca fondul cauzei.

4. În procesul examinării sesizării, Curtea Constituțională a solicitat opiniile Președintelui 
Republicii Moldova, Parlamentului și Guvernului.

5. La ședința publică a Curții, în cadrul căreia a fost pronunțat dispozitivul hotărârii, au fost 
prezenți dl Valentin Lastavețchi, șef al Secretariatului Curții Supreme de Justiție, dl Sergiu Bivol, 
șef de secție în cadrul Direcției generale juridice a Secretariatului Parlamentului, și dl Eduard 
Serbenco, viceministru al justiției, reprezentantul Guvernului la Curtea Constituțională.
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ÎN FAPT 
6. Judecătorii Curții Supreme de Justiție sunt numiți în funcție de Parlament, la propunerea 

Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorii celorlalte instanțe judecătorești sunt numiți în 
funcție de Președintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

7. Judecătorii de drept comun își pot exercita mandatul, cu excepția cazurilor prevăzute de 
lege, până la atingerea vârstei de 65 de ani.

8. Judecătorii Curții Constituționale sunt numiți în funcție, câte doi, de Parlament, Guvern și 
Consiliul Superior al Magistraturii, pentru un mandat de 6 ani. 

LEGISLAȚIA PERTINENTĂ
9. Prevederile relevante ale Constituției (republicată în M.O., 2016, nr.69-77) sunt următoa-

rele:
Articolul 1. Statul Republica Moldova
„[...]
(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile 

și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic repre-
zintă valori supreme și sunt garantate.”

Articolul 116. Statutul judecătorilor
„[...]
(2) Judecătorii instanțelor judecătorești se numesc în funcție de Președintele Republicii 

Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii. Judecătorii care 
au susținut concursul sunt numiți în funcție pentru prima dată pe un termen de 5 ani. După 
expirarea termenului de 5 ani, judecătorii vor fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de 
vârstă, stabilit în condițiile legii.

[...] 
(4) Președintele, vicepreședinții și judecătorii Curții Supreme de Justiție sunt numiți în funcție 

de Parlament la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Ei trebuie să aibă o vechime în 
funcția de judecător de cel puțin 10 ani.”

Articolul 136. Structura Curții Constituționale
„(1) Curtea Constituțională se compune din 6 judecători, numiți pentru un mandat de 6 ani.
(2) Doi judecători sunt numiți de Parlament, doi de Guvern și doi de Consiliul Superior al 

Magistraturii.
[...]” 
10. Prevederile relevante ale Legii nr.544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului 

(M.O., 2002, nr.117-119, art.946) sunt următoarele:
Articolul 11. Numirea judecătorului în funcție
„(1) Judecătorii judecătoriilor și judecătorii curților de apel se numesc în funcție, din numărul 

candidaților selectați prin concurs, de către Președintele Republicii Moldova, la propunerea 
Consiliului Superior al Magistraturii. Candidații selectați, care întrunesc condițiile specificate la 
art.6, se numesc în funcția de judecător inițial pe un termen de 5 ani. După expirarea termenului 
de 5 ani, judecătorii sunt numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani.

(2) Judecătorii Curții Supreme de Justiție sunt numiți de către Parlament, la propunerea Consi-
liului Superior al Magistraturii.

[...]” 
11. Prevederile relevante ale Legii nr.789 din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de 

Justiție (M.O., 2003, nr.196-199, art.764) sunt următoarele:
Articolul 10. Durata mandatului judecătorilor Curții Supreme de Justiție
„Judecătorii Curții Supreme de Justiție sunt numiți în funcție până la atingerea plafonului de 

vârstă – 65 de ani.” 
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ÎN DREPT 
12. Din conținutul sesizării, Curtea observă că se ridică problema de a stabili dacă judecătorul 

instanței de drept comun și al instanței de contencios constituțional al cărui mandat a expirat 
poate să își exercite activitatea până la numirea unui nou judecător.

13. Astfel, sesizarea se referă, în esență, la principiul preeminenței dreptului, precum și la 
asigurarea unei justiții eficiente și efective. 

A. ADMISIBILITATEA
14. În conformitate cu decizia sa din 23 martie 2016, Curtea a reținut că, în temeiul articolului 

135 alin.(1) lit.b) din Constituție, articolului 4 alin.(1) lit.b) din Legea cu privire la Curtea Consti-
tuțională și articolului 4 alin.(1) lit.b) din Codul jurisdicției constituționale, sesizarea privind 
interpretarea Constituției ține de competența Curții Constituționale.

15. Articolele 25 lit.d) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 38 alin.(1) lit.d) din 
Codul jurisdicției constituționale conferă Curții Supreme de Justiție (în continuare – CSJ) dreptul 
de a sesiza Curtea Constituțională. 

16. Curtea reține că prerogativa cu care a fost învestită prin articolul 135 alin.(1) lit.b) din 
Constituție presupune stabilirea sensului autentic și deplin al normelor constituționale, care 
poate fi realizată prin interpretarea textuală sau funcțională, în măsura în care poate fi dedusă 
din textul Constituției, ținând cont de caracterul generic al normei și situațiile complexe în care 
norma trebuie aplicată.

17. Curtea menționează că aspectele abordate în sesizare se referă la extinderea mandatului 
expirat al judecătorilor de drept comun și al judecătorilor constituționali, până la înlocuirea lor.

18. Curtea reține că a interpretat anterior unele prevederi ale articolului 116 din Constituție, 
atât separat, cât și în procesul controlului constituționalității unor legi care vizează sistemul jude-
cătoresc. Totuși, aspectele invocate de către autorii sesizării nu au făcut obiectul interpretării 
Curții Constituționale.

19. Curtea notează că sesizarea nu poate fi respinsă ca inadmisibilă și nu există niciun temei 
de sistare a procesului, în conformitate cu prevederile articolului 60 din Codul jurisdicției consti-
tuționale. 

20. Prin urmare, Curtea va interpreta normele invocate în raport cu principiul preeminenței 
dreptului. 
 

B. FONDUL CAUZEI
1. Argumentele autorului sesizării 
21. CSJ susține că situațiile în care este tergiversată numirea în funcție a judecătorilor de drept 

comun și a judecătorilor constituționali pot genera disfuncții grave în activitatea puterii judecă-
torești și a Curții Constituționale.

22. În argumentarea necesității prelungirii mandatului judecătorilor până la ocuparea funcției 
de către succesorii lor, CSJ face analogia cu reglementările constituționale în baza cărora mandatul 
parlamentarilor se prelungește până la întrunirea noului Parlament, iar mandatul Președintelui 
Republicii Moldova până la depunerea jurământului de către Președintele nou-ales. 

23. De asemenea, CSJ invocă faptul că Guvernul își exercită mandatul până la data validării 
alegerilor pentru un nou Parlament, îndeplinind doar funcțiile de administrare a treburilor 
publice până la depunerea jurământului de către membrii noului executiv. 

24. CSJ subliniază că Legea fundamentală nu prevede o normă similară privind prelungirea de 
drept a mandatelor judecătorilor Curții Constituționale și a judecătorilor de drept comun. Acest 
fapt ar putea aduce atingere principiilor separației puterilor, independenței puterii judecătorești 
și dreptului de acces la justiție. 
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2. Argumentele autorităților
25. Președintele Republicii Moldova, în opinia sa, consideră că pentru asigurarea temeinică și 

legală a conceptului de „tribunal instituit prin lege” organizarea judecătorească trebuie reglemen-
tată de o lege care emană de la Parlament. Participarea la soluționarea unei cauze a unui judecător 
al cărui mandat a expirat nu se încadrează în noțiunea menționată mai sus.

26. Potrivit opiniei Guvernului, în virtutea principiilor independenței și inamovibilității jude-
cătorilor, fiecare judecător își exercită propriul mandat. Nici un judecător nu poate fi numit 
pentru a încheia mandatul altui judecător încetat înainte de termen și nici un judecător nu poate 
fi obligat să activeze într-o judecătorie până va fi numit alt judecător în locul său. O asemenea 
interpretare ar constitui o încălcare gravă a principiului independenței justiției în general și al 
independenței judecătorului în special. Menținerea „artificială” în funcția de judecător a unei 
persoane care nu corespunde cerințelor pentru această funcție, pe motiv că încă nu a fost numit 
un alt judecător pentru judecătoria respectivă, ar periclita grav imaginea justiției și ar crea dubii 
în privința corectitudinii actului de justiție.

27. Cu referire la judecătorii constituționali, Guvernul consideră binevenită continuarea man-
datelor expirate ale acestora până la desemnarea succesorilor în funcție, însă acest lucru trebuie 
reglementat prin lege, nu prin interpretarea textului constituțional. 

28. Parlamentul nu a comunicat nici o opinie.
 
3. Aprecierea Curții
29. Curtea observă că dispozițiile articolului 116 din Constituție, a căror interpretare se cere, 

prevăd faptul că judecătorii instanțelor judecătorești pot activa în funcție până la atingerea plafo-
nului de vârstă, stabilit în condițiile legii.

30. Spre deosebire de reglementarea duratei activității în funcție a judecătorilor de drept 
comun, textul articolului 136 din Legea fundamentală privind structura Curții Constituționale 
nu instituie o limită de vârstă până la care pot activa judecătorii constituționali, ci doar stabilește 
durata mandatului, de 6 ani.

3.1. Principii generale
31. Una din condițiile valorii preeminenței dreptului este ca autoritățile statale să ofere o pro-

tecție efectivă drepturilor persoanelor. În acest sens, trebuie asigurate mijloace de soluționare a 
litigiilor bona fide pe care părțile nu le pot soluționa singure, fără vreun cost prohibitoriu sau o 
întârziere excesivă. Cei care realizează, în general, acest deziderat sunt judecătorii, iar modul în 
care este reglementată activitatea judecătorilor are repercusiuni directe asupra justițiabililor și a 
drepturilor lor.

32. Numirea și destituirea din funcție a judecătorilor trebuie să aibă la bază principiul legali-
tății. În jurisprudența sa Curtea a subliniat că Președintele țării nu va proceda la numirea sau la 
eliberarea din funcție a judecătorului fără a i se fi prezentat, în acest sens, o propunere din partea 
Consiliului Superior al Magistraturii. De asemenea, numirea judecătorilor trebuie să aibă loc în 
termenul legal, iar autoritățile implicate în procesul numirii trebuie să respecte acest termen cu 
strictețe (HCC nr.9 din 27 mai 2003).

33. Legislatorul constituant a stabilit atribuții clare pentru fiecare autoritate implicată în 
numirea și destituirea judecătorilor, în vederea exercitării unor opțiuni echilibrate.

34. În Hotărârea nr.23 din 9 noiembrie 2011 privind interpretarea articolului 116 alin.(4) din 
Constituție, Curtea a statuat că la stabilirea raporturilor dintre puteri Constituția organizează 
cooperarea acestora, potrivit atribuțiilor lor, astfel încât să existe un echilibru, în vederea evitării 
deciziilor discreționare și a abuzurilor. Toți participanții la procesul de numire a judecătorilor se 
supun prevederilor constituționale și trebuie să respecte normele legale referitoare la interacți-
unea lor.
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35. Cu referire la standardele internaționale privind durata mandatului judecătorilor, Curtea 
reamintește Recomandarea nr.(2010)12 a Comitetului de Miniștri către statele membre cu privire 
la judecători: independența, eficiența și responsabilitățile (adoptată de Comitetul de Miniștri în 
data de 17 noiembrie 2010, la cea de-a 1098-a întâlnire a delegaților miniștrilor), care prevede:

„49. Siguranța mandatului și inamovibilitatea sunt elemente cheie ale independenței judecăto-
rilor. În consecință, judecătorii ar trebui să aibă garantat mandatul până la o vârstă obligatorie 
de pensionare, unde aceasta există.

50. Condițiile de exercitare a funcției judiciare trebuie să fie stabilite prin lege. Unei numiri 
permanente nu i se poate pune capăt decât numai în cazuri de încălcări grave ale reglementărilor 
de natură disciplinară sau penală stabilite prin lege, sau în cazul în care judecătorul nu mai poate 
exercita atribuțiile judiciare. O pensionare anticipată poate fi posibilă numai la cererea judecăto-
rului în cauză sau numai pe motive medicale.”

36. Opinia nr.1 (2001) privind standardele referitoare la independența judiciarului a Consi-
liului consultativ al judecătorilor europeni menționează, la paragraful 48, că:

„Practica europeană constă în numirea judecătorilor pe întreaga perioadă până la împlinirea 
vârstei de pensionare. Această abordare este cea mai puțin problematică din perspectiva indepen-
denței.”

37. Aceleași raționamente se cuprind și în Raportul Comisiei de la Veneția privind indepen-
dența sistemului judiciar (CDL-AD(2010)004), raport adoptat la cea de-a 82-a sesiune plenară 
(Veneția, 12-13 martie 2010).

38. Totodată, conform jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, organul care 
asigură accesul la justiție în condițiile unui proces echitabil nu trebuie să fie numai o instanță 
instituită prin lege, ci una independentă și imparțială. În evaluarea acestor criterii ale procesului 
echitabil, Curtea Europeană a statuat că scopul cerinței „instituit prin lege” din articolul 6 al 
Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale este de a asigura că 
„organizarea judecătorească în cadrul unei societăți democratice nu depinde de discreția executi-
vului, ci este statuată prin lege de către Parlament” (Zand v. Austria, cererea nr.7360/76, Raportul 
Comisiei din 12 octombrie 1978). În acest sens, expresia „instituită de lege” din articolul 6 al 
Convenției se referă nu doar la baza legală a existenței „instanței”, ci și la componența ședinței 
în fiecare cauză (Posokhov v. Federația Rusă, hotărâre din 4 martie 2003, §39). Clauza instituirii 
prin lege a unei instanțe trebuie să satisfacă o serie de condiții cum ar fi independența membrilor 
săi și durata mandatului lor, imparțialitatea și existența garanțiilor procedurale (Coëme și alții v. 
Belgia, hotărâre din 20 iunie 2000, §99). Astfel, cu referire la durata mandatului judecătorilor de 
drept comun, Curtea Europeană a reținut în cauza Gurov v. Moldova că nu putea fi considerată ca 
„instanță instituită prin lege” completul de judecători al unei curți de apel care a judecat cauza la 
nivel național, deoarece nu a existat temeiuri legale pentru participarea la examinarea cauzelor 
a unui judecător al cărui mandat a expirat (hotărârea din 11 iulie 2006, §34).

39. Așadar, pentru a corespunde exigențelor Convenției Europene, exercitarea funcției de 
judecător după expirarea mandatului urmează a fi stabilită de lege.

3.2. Aplicarea principiilor în prezenta cauză
40. Curtea va distinge situația judecătorilor de drept comun de situația judecătorilor constitu-

ționali, din punctul de vedere al prelungirii mandatului lor, motiv pentru care va analiza distinct 
problemele invocate de către autorul sesizării.

3.2.1. Cu privire la posibilitatea prelungirii mandatului expirat al judecătorilor de drept comun 
până la înlocuirea lor

41. Textul articolului 116 alin.(2) din Constituție stabilește expres faptul că judecătorii sunt 
numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, stabilit în condițiile legii. În acest sens, 
potrivit articolului 11 din Legea cu privire la statutul judecătorilor, aceștia sunt numiți în funcție 
până la atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani. 
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42. Potrivit limitelor competenței sale, în constatarea constituționalității sau neconstituționa-
lității unui act normativ, Curtea trebuie să țină cont de toate circumstanțele de fapt și de drept ale 
cauzei deduse judecății. În acest sens, Curtea trebuie să evidențieze instituția transferului judecă-
torilor la alte instanțe.

43. Astfel, articolul 201 alin.(1) din Legea nr.544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecă-
torului stabilește că, în cazul în care instanțele judecătorești nu pot funcționa normal din cauza 
incapacității din motive de sănătate a judecătorilor de a-și exercita atribuțiile timp de 6 luni, din 
cauza existenței unor posturi vacante, din cauza volumului mare de activitate al instanței judecă-
torești sau din alte asemenea cauze, președintele instanței judecătorești poate solicita Consiliului 
Superior al Magistraturii transferul pe termen limitat al judecătorilor din cadrul altor instanțe.

44. Circumstanța de fapt privind posibilitatea transferului judecătorilor de la o instanță la alta, 
până la numirea unui nou judecător, constituie un motiv pentru care Curtea va distinge între 
judecătorii judecătoriilor și ai curților de apel, pe de o parte, și judecătorii CSJ, pe de altă parte.

45. Conform articolului 116 alin.(4) din Constituție, judecătorii CSJ sunt numiți în funcție de 
Parlament la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Acești judecători trebuie să aibă o 
vechime în funcția de judecător de cel puțin 10 ani.

46. Având în vedere statutul CSJ de instanță supremă de drept comun, unica instanță judecăto-
rească de acest grad, instituția transferului nu are incidență în situația judecătorilor CSJ. În cazul 
în care intervine vacanța funcției pentru un judecător al CSJ, locul acestuia nu poate fi ocupat prin 
transfer de un judecător de la o altă instanță. Cauzele lui ar putea fi preluate doar de către un alt 
judecător de la CSJ sau de un nou judecător numit de Parlament pentru această funcție.

47. În situațiile în care ar interveni vacanța funcției pentru judecătorii din cadrul judecătoriilor 
și curților de apel, soluționarea cauzelor ce le-au fost repartizate nu va fi prejudiciată decât atunci 
când există un număr insuficient de judecători la celelalte instanțe, de unde ar putea fi transferați 
alți judecători. 

48. Date fiind rațiunile exprimate mai sus, Curtea nu consideră necesară prelungirea manda-
tului expirat al judecătorilor instanțelor inferioare.

49. În privința judecătorilor CSJ, Curtea trebuie să țină cont de circumstanțele de fapt ale 
imposibilității transferului altor judecători la CSJ și de acțiunea întârziată a Parlamentului privind 
numirea în funcție a judecătorilor, în anumite cazuri, realitate relevată și de autorul sesizării. În 
acest sens, Curtea constată situația net diferită în care se află judecătorii instanței supreme, în 
comparație cu ceilalți judecători de drept comun. 

50. Rolul CSJ de instanță judecătorească supremă se manifestă, potrivit articolului 1 alin.(2) 
din Legea nr.789 din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție, prin asigurarea 
aplicării corecte și uniforme a legislației de către toate celelalte instanțe judecătorești, prin soluți-
onarea litigiilor apărute în cadrul aplicării legilor și prin garantarea responsabilității statului față 
de cetățean și a cetățeanului față de stat. 

51. Orice inacțiune sau acțiune întârziată a Parlamentului în procedura numirii în funcție a 
judecătorilor Curții Supreme de Justiție este contrară principiului loialității constituționale, pentru 
că periclitează una dintre valorile fundamentale ale Constituției: preeminența dreptului. Concluzia 
se referă și la autoritățile implicate în procedura numirii judecătorilor instanțelor inferioare.

52. Prin urmare, Curtea trebuie să ofere o soluție care nu aduce atingere valorii preeminenței 
dreptului.

53. Curtea subliniază că, în acest caz, soluția care salvgardează această valoare presupune lipsa 
oricăror impedimente în activitatea instanței supreme și, deci, o nealterare a caracterului echitabil 
al proceselor. Așadar, procedura diferită de numire în funcție a judecătorilor CSJ determină posi-
bilitatea extinderii mandatului și după ce intervine vacanța funcției, până la înlocuirea lor, pentru 
a nu fi create impedimente pentru funcționarea eficientă a acestei autorități.
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54. Totodată, Curtea menționează că, în cazul în care intervine vacanța funcției pentru mai 
mulți judecători ai CSJ, succesorii lor, numiți de Parlament, își vor ocupa funcțiile în ordinea în 
care a intervenit vacanța.

3.2.2. Cu privire la posibilitatea prelungirii mandatului judecătorilor Curții Constituționale 
până la înlocuirea lor 

55. Pentru buna-desfășurare a activității autorităților statale, rolul curților constituționale este 
unul esențial și definitoriu și reprezintă un pilon de susținere a democrației, garantând egalitatea 
în fața legii, drepturile omului și libertățile fundamentale.

56. Controlul de constituționalitate reprezintă o competență conferită Curții Constituționale 
inclusiv pentru asigurarea eficientă a separației și echilibrului puterilor într-un stat democratic. 
În acest sens, în Hotărârea nr.6 din 16 mai 2013, Curtea a menționat: „Curtea Constituțională eo 
ipso nu poate fi nefuncțională”.

57. Potrivit articolului 136 din Constituție, Curtea Constituțională este compusă dintr-un 
număr de șase judecători numiți pentru un mandat de 6 ani. Doi judecători sunt numiți de Parla-
ment, doi de Guvern și doi de Consiliul Superior al Magistraturii.

58. În jurisprudența sa, Curtea a reținut că legislatorul constituant a pus bazele unui echi-
libru teoretic în cadrul instituției Curții Constituționale, manifestat prin numirea judecătorilor 
de către trei autorități statale, reprezentante ale celor trei puteri clasice: Parlamentul, ca reprezen-
tant al puterii legislative, Guvernul, ca reprezentant al puterii executive, și Consiliul Superior al 
Magistraturii, ca garant al independenței puterii judecătorești (a se vedea Hotărârea nr.6 din 16 
mai 2013 privind controlul constituționalității alineatului (4) al articolului 23 din Legea nr.317 
din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională).

59. Curtea reține că stabilirea în Constituție a procedurii de desemnare a judecătorilor constitu-
ționali constituie o garanție a independenței acestora și a exercitării cu imparțialitate a atribuțiilor 
ce le revin conform Legii fundamentale. Totodată, Curtea observă că această funcție este una de 
rang înalt în cadrul autorităților statului, rolul său fundamental derivând din competențele care 
revin Curții Constituționale, unica autoritate de jurisdicție constituțională în Republica Moldova, 
menită să garanteze supremația Constituției. În conformitate cu articolul 137 din Constituție, pe 
durata exercitării mandatului judecătorii Curții Constituționale sunt inamovibili, independenți 
și se supun doar Constituției.

60. Pentru a ocupa funcția de judecător constituțional, o persoană trebuie să îndeplinească anu-
mite condiții de numire, respectiv pregătire juridică superioară, cel puțin 15 ani vechime în activi-
tatea juridică, în învățământul juridic sau în activitatea științifică și înaltă competență profesională.

61. Din analiza dispozițiilor constituționale și legale rezultă că, în exercitarea mandatului său, 
judecătorul constituțional exercită competențe jurisdicționale supuse regulilor care guvernează 
un proces echitabil. Astfel, pentru asigurarea unui echilibru instituțional, Curtea trebuie să acti-
veze în componență deplină.

62. Potrivit articolului 20 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, în cazul încetării 
mandatului judecătorului, președintele Curții sesizează autoritatea competentă în termen de cel 
mult 3 zile de la data declarării vacanței funcției, solicitându-i să numească un nou judecător. 
Autoritatea competentă numește judecătorul în termen de 15 zile de la data sesizării Președintelui 
Curții Constituționale.

63. Curtea subliniază că, în pofida prevederilor legale, care instituie pentru autoritățile compe-
tente termene exprese de a numi judecătorii constituționali, practica demonstrează că judecătorii 
Curții Constituționale sunt numiți după o perioadă considerabilă de la expirarea mandatului 
predecesorilor.

64. În acest context, Curtea reține că, potrivit articolului 23 alin.(3) din Legea nr.317 din 13 
decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională, cvorumul pentru plenul Curții Constituțio-
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nale este de două treimi din numărul judecătorilor ei. Sintagmei „numărul judecătorilor Curții” 
trebuie să i se atribuie valoarea de șase, prevăzută de articolul 136 alin.(1) din Constituție, dat 
fiind obiectivul asigurării echilibrului (teoretic) menționat mai sus.

65. În acest sens, Constituția nu admite disfuncționalități în exercitarea jurisdicției consti-
tuționale datorate inacțiunii autorităților care numesc judecătorii Curții Constituționale. Or, 
tergiversarea numirii unui judecător nou după expirarea mandatului unui judecător al Curții 
Constituționale periclitează activitatea acestei autorități, care garantează supremația Constituției, 
realizarea principiului separației puterilor în stat și responsabilitatea statului față de cetățean și a 
cetățeanului față de stat.

66. Prin urmare, Curtea reține că, în vederea evitării obstacolelor care pot interveni în buna- 
funcționare a Curții, judecătorul constituțional al cărui mandat a expirat își exercită atribu-
țiile până la depunerea jurământului de către succesorul său în funcție.

67. În acest sens, Curtea reține și prevederile art.7 alin.(3) din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 
cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, potrivit cărora, în cazul în care 
termenul regulamentar de exercitare a mandatului expiră sau a expirat, iar succesorul de compe-
tență nu intră în exercitarea mandatului, demnitarul continuă să-și exercite mandatul până la 
ocuparea funcției de către succesorul de competență.

68. De asemenea, Curtea consideră ca fiind relevante dispozițiile articolului 23 § 3 din Convenția 
Europeană, care stabilesc că „Judecătorii Curții Europene rămân în funcție până la înlocuirea lor. 
[…]”. Un alt reper poate constitui și experiența altor state, în particular articolul 4 alin.(4) al 
Legii cu privire la Curtea Constituțională Federală a Germaniei, potrivit căruia judecătorii acestei 
instanțe continuă să-și îndeplinească funcțiile până la numirea succesorilor lor.

69. Curtea reține că doar prin aplicarea acestui mecanism va fi evitată prejudicierea funcțio-
nării instanței de contencios constituțional și încălcarea principiului independenței acesteia.

70. Totodată, Curtea relevă că autoritățile care au competența numirii judecătorilor constitu-
ționali trebuie să acționeze în spiritul loialității constituționale și al principiului legalității, prin 
numirea noilor judecători în funcție în termenul stabilit de lege.

71. Curtea subliniază că până la amendarea cadrului normativ relevant de către Parlament în 
spiritul prezentei hotărâri vor fi puse în aplicare atât dispozitivul, cât și considerentele sale.

Din aceste motive, în temeiul articolelor 140 din Constituție, 26 din Legea cu privire la Curtea 
Constituțională, 6, 61, 62 lit.b) și 68 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

HOTĂRĂȘTE:
1. În sensul articolului 116 alin.(2) și alin.(4) din Constituție, judecătorul Curții Supreme de 

Justiție al cărui mandat a expirat odată cu atingerea plafonului pentru limită de vârstă își exercită 
activitatea până la numirea unui nou judecător.

2. În sensul articolului 136 alin.(1) din Constituție, judecătorul Curții Constituționale al cărui 
mandat a expirat își exercită activitatea până la depunerea jurământului de către judecătorul 
nou-numit.

3. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la 
data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Alexandru TĂNASE
Nr.12. Chișinău, 12 mai 2016. 
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HOTĂRÎREA 
PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului  
nr. 99 din 14 mai 2015 privind crearea grupului de lucru pentru analizarea  

aspectelor juridico-constituționale și elaborarea proiectului de lege  
privind statutul de neutralitate permanentă al Republicii Moldova  

nr. 189 din 22.07.2016
(în vigoare 22.07.2016) 

 
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 247-255 art. 531 din 05.08.2016

 

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
 
Art.I. – Articolul 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.99 din 14 mai 2015 privind crearea grupului 

de lucru pentru analizarea aspectelor juridico-constituționale și elaborarea proiectului de lege 
privind statutul de neutralitate permanentă al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova, 2015, nr.131–138, art.252), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„Art.1. – Se constituie grupul de lucru pentru analizarea aspectelor juridico-constituționale și 
elaborarea proiectului de lege privind statutul de neutralitate permanentă al Republicii Moldova 
în următoarea componență:

 
BOLEA Vasile – Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova
NEGUȚA Andrei – Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor din Republica 
     Moldova 
DIACOV Dumitru – Fracțiunea parlamentară a Partidului Democrat din Moldova
SÎRBU Serghei – Fracțiunea parlamentară a Partidului Democrat din Moldova
POSTOICO Maria – Fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor din Republica 
     Moldova
REȘETNICOV Artur – deputat neafiliat
VITIUC Vladimir – deputat neafiliat.” 

Art.II. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI     Andrian CANDU
Nr.189. Chișinău, 22 iulie 2016. 
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LEGE
pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova

nr. 256 din 25.11.2016 

Monitorul Oficial nr.415/845 din 29.11.2016

Parlamentul adoptă prezenta lege constituțională. 
Art.I. – Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (republicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.78, art.140), se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolele 124 și 125 vor avea următorul cuprins: 
„Articolul 124. Procuratura
(1) Procuratura este o instituție publică autonomă în cadrul autorității judecătorești, ce contri-

buie la înfăptuirea justiției, apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei, 
societății și statului prin intermediul procedurilor penale și al altor proceduri prevăzute de lege.

(2) Atribuțiile Procuraturii sînt exercitate de procurori.
(3) Competențele, modul de organizare și funcționare a Procuraturii se stabilesc prin lege. 
Articolul 125. Procurorul
(1) Procurorul General este numit în funcție de către Președintele Republicii Moldova, la pro-

punerea Consiliului Superior al Procurorilor, pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoit. 
(2) Procurorul General este demis din funcție de către Președintele Republicii Moldova, la 

propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, în condițiile legii, pentru motive obiective și în 
temeiul unei proceduri transparente.

(3) Numirea, transferarea, promovarea și demiterea procurorilor ierarhic inferiori se efectu-
ează de către Procurorul General, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor.” 

2. Se completează cu articolul 1251 cu următorul cuprins:
„Articolul 1251. Consiliul Superior al Procurorilor
(1) Consiliul Superior al Procurorilor este garantul independenței și imparțialității procurorilor.
(2) Consiliul Superior al Procurorilor este constituit, în condițiile legii, din procurori aleși din 

cadrul procuraturilor de toate nivelurile și din reprezentanți ai altor autorități, instituții publice 
sau ai societății civile. Procurorii în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor constituie o parte 
importantă.

(3) Consiliul Superior al Procurorilor asigură numirea, transferarea, promovarea în funcție și 
aplicarea măsurilor disciplinare față de procurori.

(4) Modul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Procurorilor se stabilește prin 
lege.”

Art.II. – Procurorul General în funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi își exercită 
mandatul pînă la expirarea termenului pentru care a fost numit.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI    Andrian CANDU
Nr.256. Chișinău, 25 noiembrie 2016.
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AVIZUL 
CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

la proiectul de lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova
(competența și structura Curții Constituționale) nr. 7 din 06.12.2016 

Monitorul Oficial nr.2-8/2 din 06.01.2017 

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, statuând în componența:
Dl Alexandru TĂNASE, președinte,
Dl Aurel BĂIEȘU, Dl Igor DOLEA, Dl Victor POPA, Dl Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dlui Marcel Lupu, grefier, 
Având în vedere sesizarea depusă la 28 noiembrie 2016 și înregistrată la aceeași dată,
Examinând sesizarea menționată în camera de consiliu,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Adoptă următorul aviz: 

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituțională la 28 noiembrie 2016 de 
către Guvernul Republicii Moldova, în temeiul prevederilor art.135 alin.(1) lit.c) și art.141 alin.
(1) lit.c) din Constituția Republicii Moldova, art.4 alin.(1) lit.c) din Legea cu privire la Curtea 
Constituțională și art.4 alin.(1) lit.c), art.38 alin.(2), art.63 lit.a) din Codul jurisdicției constituți-
onale, prin care se solicită avizarea proiectului de lege pentru modificarea Constituției Republicii 
Moldova.

2. Proiectul de lege pentru modificarea Constituției are următorul cuprins:
„Articolul I – Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (republicată în Moni-

torul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.78, art.140), se modifică după cum urmează:
1. La articolul 135 alineatul (1) litera g), cuvintele „Curtea Supremă de Justiție” se substituie cu 

cuvintele „instanțele judecătorești”.
2. Articolul 136:
la alineatul (1), textul „6 judecători” se substituie cu textul „7 judecători”, iar textul „6 ani” se 

substituie cu textul „9 ani, care nu poate fi reînnoit”;
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Doi judecători sînt numiți de Parlament, doi – de Guvern, doi – de Consiliul Superior al 

Magistraturii, iar un judecător este numit de Președintele Republicii Moldova.”
Articolul II. – Mandatul judecătorilor Curții Constituționale aflați în exercițiul funcției la data 

intrării în vigoare a prezentei legi se prelungește cu 3 ani.”
3. Proiectul de lege constituțională a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1265 din  

21 noiembrie 2016. 
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LEGISLAȚIA PERTINENTĂ
4. Prevederile relevante ale Constituției (republicată în M.O., 2016, nr.78, art.140) sunt urmă-

toarele:
Articolul 1. Statul Republica Moldova
„[...]
(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile 

și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic repre-
zintă valori supreme și sunt garantate.”

Articolul 7. Constituția, Lege Supremă
„Constituția Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege și nici un alt act juridic care 

contravine prevederilor Constituției nu are putere juridică.”
Articolul 72. Categorii de legi
„(1) Parlamentul adoptă legi constituționale, legi organice și legi ordinare.
(2) Legile constituționale sunt cele de revizuire a Constituției.[...]”
Articolul 135. Atribuțiile Curții Constituționale
„(1) Curtea Constituțională: [...]
c) se pronunță asupra inițiativelor de revizuire a Constituției;[...]
g) rezolvă cazurile excepționale de neconstituționalitate a actelor juridice, sesizate de Curtea 

Supremă de Justiție;[...]”
Articolul 136. Structura [Curții Constituționale]
„(1) Curtea Constituțională se compune din 6 judecători, numiți pentru un mandat de 6 ani.
(2) Doi judecători sunt numiți de Parlament, doi de Guvern și doi de Consiliul Superior al 

Magistraturii.”
Articolul 141. Inițiativa revizuirii
„(1) Revizuirea Constituției poate fi inițiată de:[...]
c) Guvern.
(2) Proiectele de legi constituționale vor fi prezentate Parlamentului numai împreună cu 

avizul Curții Constituționale, adoptat cu votul a cel puțin 4 judecători.”
Articolul 142. Limitele revizuirii
„(1) Dispozițiile privind caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum și cele 

referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin 
referendum, cu votul majorității cetățenilor înscriși în listele electorale.

(2) Nici o revizuire nu poate fi făcută, dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora.

(3) Constituția nu poate fi revizuită pe durata stării de urgență, de asediu și de război.”
Articolul 143. Legea privind modificarea Constituției
„(1) Parlamentul este în drept să adopte o lege cu privire la modificarea Constituției după cel 

puțin 6 luni de la data prezentării inițiativei corespunzătoare. Legea se adoptă cu votul a două 
treimi din deputați.

(2) Dacă, de la prezentarea inițiativei cu privire la modificarea Constituției, Parlamentul nu a 
adoptat timp de un an legea constituțională corespunzătoare, propunerea se consideră nulă.” 

ÎN DREPT
5. Din conținutul sesizării, Curtea observă că aceasta vizează revizuirea Constituției, prin modi-

ficarea articolelor 135 (Atribuțiile Curții Constituționale) și 136 (Structura Curții Constituționale).
6. Competența Curții Constituționale de a soluționa prezenta cauză este prevăzută de dispo-

zițiile articolului 135 alin.(1) lit.c) din Constituție, potrivit cărora Curtea Constituțională se pro-
nunță asupra inițiativelor de revizuire a Constituției.
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I. CU PRIVIRE LA PROPUNEREA LEGISLATIVĂ 
7. Prin proiectul de lege înaintat se propune operarea modificărilor constituționale ce vizează: 
(1) atribuțiile Curții Constituționale în partea soluționării excepțiilor de neconstituționalitate; 
(2) structura Curții Constituționale și durata mandatului judecătorilor constituționali.
8. Astfel, proiectul legii reglementează dreptul instanțelor judecătorești de toate nivelele de 

a sesiza Curtea Constituțională pentru soluționarea excepțiilor de neconstituționalitate. Propu-
nerea se fundamentează pe jurisprudența Curții Constituționale (Hotărârea nr.2 din 9 februarie 
2016), care a reținut că prevederile lit.g) de la alin.(1) al art.135 din Constituție nu pot fi interpre-
tate în sensul restrângerii dreptului altor instanțe judecătorești ordinare de a sesiza instanța de 
jurisdicție constituțională.

9. De asemenea, potrivit proiectului legii constituționale, numărul judecătorilor constituțio-
nali urmează a fi modificat de la 6 la 7, cel de-al șaptelea judecător fiind numit de Președintele 
Republicii Moldova.

10. Cu referire la mandatul judecătorilor, se propune desemnarea judecătorilor pentru un 
singur mandat cu o durată de 9 ani.

11. La fel, potrivit dispozițiilor finale ale proiectului, mandatul judecătorilor Curții Constitu-
ționale (numiți pentru un mandat de 6 ani) aflați în exercițiul funcției la data intrării în vigoare a 
prezentei legi se prelungește cu 3 ani.

 
II. REGULI SPECIFICE REVIZUIRII CONSTITUȚIEI
1. Inițiativa de revizuire a Constituției
12. Potrivit articolului 141 din Constituție:
„Revizuirea Constituției poate fi inițiată de: 
a) un număr de cel puțin 200000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot [...]; 
b) un număr de cel puțin o treime de deputați în Parlament; 
c) Guvern.”
13. În prezenta cauză, propunerea legislativă de revizuire a Constituției este înaintată spre 

avizare Curții Constituționale de către Guvern, fiind aprobată prin Hotărârea nr.1265 din 21 
noiembrie 2016. Prin urmare, dreptul de inițiativă legislativă privind revizuirea Constituției a fost 
exercitat cu respectarea prevederilor art.141 alin.(1) lit.c) din Constituție.

 
2. Limitele revizuirii Constituției
14. În ceea ce privește limitele revizuirii, articolul 142 din Constituție prevede următoarele: 
„(1) Dispozițiile privind caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum și cele 

referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin 
referendum, cu votul majorității cetățenilor înscriși în listele electorale.

(2) Nici o revizuire nu poate fi făcută, dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și liber-
tăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora.

(3) Constituția nu poate fi revizuită pe durata stării de urgență, de asediu și de război.”
15. Textul citat reglementează condiții de constituționalitate intrinsecă a inițiativei de revi-

zuire [alin.(1) și (2) ale art.142] și de constituționalitate extrinsecă a acesteia [alin.(3) al art.142].
a) Constituționalitatea extrinsecă (limitele temporale)
16. Sub aspectul constituționalității extrinseci, cu privire la împrejurările revizuirii Constitu-

ției, textul articolului 142 alin.(3) din Legea fundamentală, care interzice revizuirea Constituției 
pe durata stării de urgență, de asediu și de război, coroborează cu cel al articolului 63 alin.(3) teza 
a doua din Constituție, potrivit căruia Parlamentul nu poate revizui Constituția în perioada în 
care mandatul se prelungește până la întrunirea legală a noii componențe.

17. De asemenea, limitele temporale includ termenul de adoptare a inițiativei de revizuire a 
Constituției.
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18. În conformitate cu articolul 143 din Constituție, care reglementează modificarea Constitu-
ției, o lege cu privire la modificarea Constituției poate fi adoptată după cel puțin 6 luni de la data 
prezentării inițiativei corespunzătoare. 

19. Curtea constată că, în momentul inițierii revizuirii Constituției în prezenta cauză, nu 
subzistă niciuna dintre situațiile la care fac referire textele constituționale menționate, fiind întru-
nite condițiile de constituționalitate extrinsecă a inițiativei de revizuire.

b) Constituționalitatea intrinsecă (limitele materiale)
1.1. Considerații generale
20. Pronunțarea cu privire la constituționalitatea intrinsecă (limitele materiale) impune 

analiza modificărilor propuse prin raportare la dispozițiile art.142 alin.(1) și alin.(2) din Consti-
tuție, pentru a determina dacă obiectul revizuirii îl constituie caracterul suveran, independent și 
unitar al statului, precum și cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului, precum și dacă 
modificările propuse au ca rezultat suprimarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățe-
nilor sau a garanțiilor acestora.

21. De asemenea, Curtea va examina dacă modificările constituționale propuse nu contravin 
altor prevederi constituționale și dacă vor asigura aplicabilitatea în ansamblu a acestora fără a se 
exclude reciproc.

22. În acest sens, în Hotărârea nr.7 din 4 martie 2016, privind controlul constituționalității 
unor prevederi ale Legii nr.1115-XIV din 5 iulie 2000 cu privire la modificarea și completarea 
Constituției Republicii Moldova, Curtea a menționat că prevederile constituționale referitoare 
la revizuirea Constituției sunt determinate de noțiunea, natura și scopul Constituției înseși. În 
acest sens, orice revizuire poate fi operată doar cu respectarea principiilor supremației Constitu-
ției, stabilității acesteia, unității materiei și echilibrului valorilor consacrate prin Legea Supremă, 
precum și a atribuției Curții Constituționale de a se pronunța în privința inițiativelor de revizuire 
a Constituției în cadrul competenței partajate a Parlamentului și a Curții în procesul de modifi-
care a Constituției. Nu poate fi adoptată nici o modificare a Constituției care ar afecta armonia 
prevederilor Constituției sau armonia valorilor consacrate prin acestea. Or, natura Constituției 
de act cu forță juridică supremă și ideea de constituționalitate implică faptul că nu există și nici 
nu pot exista lacune sau contradicții interne ale Constituției.

1.2. Cu referire la atribuția Curții Constituționale de a soluționa excepțiile de neconstituționalitate 
23. În vederea asigurării respectării drepturilor și libertăților fundamentale garantate de 

Constituție în procesul soluționării litigiilor de către instanțele judecătorești de drept comun, 
legiuitorul constituant, la art.135 alin.(1) lit.g) din Constituție, a stabilit că Curtea Constituțională 
rezolvă cazurile excepționale de neconstituționalitate.

24. Excepția de neconstituționalitate reprezintă o acțiune procesuală de apărare, prin care 
Curtea Constituțională este sesizată asupra neconcordanței cu prevederile Constituției a unor 
dispoziții legale aplicabile în cauza dedusă instanței de judecată.

25. Prerogativa de a soluționa excepțiile neconstituționalitate, cu care a fost învestită Curtea 
Constituțională prin articolul 135 alin.(1) lit.g) din Constituție, presupune stabilirea corelației 
dintre normele legislative și textul Constituției, ținând cont de principiul supremației acesteia 
și de pertinența prevederilor contestate pentru soluționarea litigiului principal în instanțele de 
judecată.

26. Rațiunea instituirii acestui control are la bază cenzurarea și intervenția instanței constitu-
ționale în procesul aplicării de către instanța de judecată ordinară a unei norme în privința căreia 
există incertitudini de constituționalitate.

27. Curtea menționează că în prezent, potrivit 135 alin.(1) lit.g) din Constituție, Curtea 
Constituțională „rezolvă cazurile excepționale de neconstituționalitate a actelor juridice, sesizate 
de Curtea Supremă de Justiție”.
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28. Potrivit proiectului de lege, se propune substituirea cuvintelor „Curtea Supremă de Justiție” 
cu cuvintele „instanțele judecătorești”.

29. În acest sens, în Hotărârea nr.2 din 9 februarie 2016 pentru interpretarea articolului 135 
alin.(1) lit.a) și g) din Constituția Republicii Moldova, Curtea a stabilit că sesizarea privind 
controlul constituționalității unor norme ce urmează a fi aplicate la soluționarea unei cauze se 
prezintă direct Curții Constituționale atât de către Curtea Supremă de Justiție, cât și de către 
Curțile de Apel și judecătorii.

30. Pornind de la esența instituției excepției de neconstituționalitate, în Hotărârea nr.2 din 9 
februarie 2016 Curtea a menționat că, în timp ce dreptul de a ridica excepția de neconstituționali-
tate aparține judecătorilor din cadrul instanțelor judecătorești de toate nivelele, precum și având 
în vedere caracterul formal al rolului Curții Supreme de Justiție și lipsa competenței acesteia 
de a se pronunța asupra excepțiilor de neconstituționalitate ridicate de instanțele judecătorești 
ierarhic inferioare, prevederile literei g) de la alin.(1) al articolului 135 din Constituție nu pot fi 
interpretate în sensul restrângerii dreptului altor instanțe judecătorești ordinare de a sesiza 
instanța de jurisdicție constituțională.

31. Totodată, Curtea menționează că, la adoptarea Constituției, în cuprinsul articolului 135 
alin.(1) lit.g) a fost utilizată sintagma „rezolvă cazurile excepționale de neconstituționalitate”, 
însă în prezent se operează cu noțiunea unanim acceptată de „excepție de neconstituționalitate”. 
Astfel, în vederea ajustării redacționale a acestui text, la adoptarea proiectului de lege constitu-
țională de către Parlament, sintagma „rezolvă cazurile excepționale de neconstituționalitate” 
de la articolul 135 alin.(1) lit.g) din Constituție urmează a fi substituită cu sintagma „rezolvă 
excepțiile de neconstituționalitate”. Curtea subliniază că aceste ajustări redacționale nu implică 
modificarea de concept a respectivei instituții.

1.2. Cu referire la structura Curții Constituționale
32. În jurisprudența sa Curtea a subliniat că, în cadrul bunei organizări a autorității statului, 

rolul Curților Constituționale este unul esențial și definitoriu, reprezentând un adevărat pilon de 
susținere a statului și a democrației, garantând egalitatea în fața legii, libertățile fundamentale și 
drepturile omului. 

33. Potrivit actualelor prevederi ale art.136 din Constituție, Curtea Constituțională se compune 
din 6 judecători. Doi judecători sunt numiți de Parlament, doi de Guvern și doi de Consiliul 
Superior al Magistraturii.

34. Curtea Constituțională a reținut că procedura de desemnare a judecătorilor constituționali 
„este de natură să asigure o componență cât mai reprezentativă și democratică, întrucât exprimă 
opțiunile autorităților publice din toate cele trei puteri ale statului: legislativă, executivă și judecă-
torească. Separația puterilor conferă garanții semnificative pentru imparțialitatea și independența 
instituțională a judecătorilor Curții Constituționale” (Hotărârea nr.6/2013). 

35. În același timp, potrivit proiectului de lege constituțională, Curtea Constituțională urmează 
a fi compusă din 7 judecători, cel de-al șaptelea judecător fiind numit de Președintele Republicii 
Moldova.

36. În acest sens, Curtea menționează că, potrivit bunelor practici, numărul judecătorilor 
constituționali urmează a fi impar în vederea excluderii blocajelor în procesul decizional, și 
anume pentru a evita situația parității votului.

37. Cu referire la stabilirea mandatului pentru o durată de 9 ani, fără posibilitatea de a fi reîn-
noit, Curtea reține că această modificare constituțională are drept obiectiv garantarea inde-
pendenței judecătorului constituțional în exercitarea mandatului. Astfel, în jurisprudența sa 
Curtea a menționat că judecătorii trebuie să beneficieze de libertate neîngrădită pentru a solu-
ționa cauzele imparțial, potrivit convingerilor lor și propriului mod de interpretare a faptelor și 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
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38. În ceea ce privește durata mandatului și posibilitatea reînnoirii mandatului judecătorilor 
Curții Constituționale, Comisia de la Veneția în opinia privind structura Curții Constituționale 
(CDL-STD (1997)020) a subliniat:

„4.2. Durata mandatului judecătorului constituțional, în combinație cu aspectul privind reale-
gerea judecătorului, este foarte importantă pentru structura Curții. Aceste criterii pot influența 
așa aspecte, cum ar fi randamentul, posibilitatea unor schimbări de ordin politic în cadrul Curții, 
independența judecătorilor și stabilitatea instituțională. […]” 

4.4. Posibilitatea reînnoirii mandatului poate submina în mare măsură independența judecă-
torului. Pentru a evita acest risc, poate fi recomandată opțiunea unui termen mai lung al manda-
tului sau numirea până la atingerea vârstei de pensionare. [...]”.

39. În același timp, Curtea constată că, potrivit proiectului de lege, mandatul judecătorilor 
Curții Constituționale aflați în exercițiul funcției la data intrării în vigoare a legii se prelungește, 
cu acordul acestora, cu 3 ani. Curtea subliniază că judecătorii aflați în funcție au fost numiți 
pentru un mandat de 6 ani. Astfel, în cazul în care ulterior judecătorul nu își continuă activitatea 
jurisdicțională, mandatul de 6 ani, pentru care a fost numit, se consideră a fi exercitat deplin.

1.3. Concluzii
40. Analizând proiectul de lege care i-a fost prezentat, Curtea nu remarcă neconcordanțe cu 

Constituția sau inexactități de ordin juridic. Acest proiect de lege respectă limitele impuse de 
articolul 142 alin.(2) din Constituție, în sensul că nu are ca rezultat suprimarea drepturilor și 
libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora. Curtea subliniază că comple-
tările propuse au drept obiectiv consolidarea activității Curții Constituționale, în calitate de unica 
autoritate de jurisdicție constituțională în Republica Moldova.

41. În același timp, Curtea menționează că, în sensul articolului 135 alin.(1) lit.c) coroborat 
cu prevederile articolului 141 alin.(2) din Constituție, după pronunțarea avizului de către Curtea 
Constituțională, nu se admit intervenții în textul proiectului legii de revizuire a Constituției. 

Pentru considerentele expuse, în temeiul articolului 135 alin.(1) lit.c), articolului 141 alin.(2) 
din Constituție, articolului 26 alin.(1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, articolului 
61 alin.(1) și articolului 63 lit.a) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională 
adoptă următorul 

AVIZ:
1. Inițiativa de modificare a Constituției, provenind de la Guvern, este prezentată de subiectul 

autorizat și, în acest sens, este conformă prevederilor articolului 141 alin.(1) lit.c) din Constituție.
2. Proiectul de lege pentru modificarea Constituției nu încalcă limitele revizuirii impuse de 

dispozițiile constituționale ale articolului 142 alin.(2) și poate fi înaintat spre examinare Parla-
mentului. 

3. Proiectul de lege pentru modificarea Constituției poate fi adoptat după cel puțin 6 luni de la 
data prezentării inițiativei de modificare a Constituției.

4. Acest aviz este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adop-
tării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Alexandru TĂNASE
Nr.7. Chișinău, 6 decembrie 2016. 
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HOTĂRÎREA 
CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

privind interpretarea articolului 11 din Constituție (neutralitatea permanentă)
nr. 14 din 02.05.2017 

Monitorul Oficial nr.171-180/63 din 02.06.2017 

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, statuând în componența:
Dl Alexandru TĂNASE, președinte,
Dl Aurel BĂIEȘU, Dl Igor DOLEA, Dl Tudor PANȚÎRU, Dl Victor POPA, Dl Veaceslav 

ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dnei Ludmila Chihai, grefier, 
Având în vedere sesizarea depusă la 26 mai 2014 și înregistrată la aceeași dată, 
Examinând sesizarea menționată în ședință închisă,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Pronunță următoarea hotărâre: 

PROCEDURA
1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituțională la 26 mai 2014 în temeiul 

art.135 alin.(1) lit.b) din Constituție, art.4 alin.(1) lit.b), art.25 lit.g) din Legea cu privire la Curtea 
Constituțională și art.4 alin.(1) lit.b), art.38 alin.(l) lit.g) din Codul jurisdicției constituționale de 
deputații Mihai Ghimpu, Valeriu Munteanu, Gheorghe Brega și Corina Fusu privind interpre-
tarea articolului 11 din Constituție, potrivit căruia: 

„(1) Republica Moldova proclamă neutralitatea sa permanentă.
(2) Republica Moldova nu admite dislocarea de trupe militare ale altor state pe teritoriul său.”
2. Autorul sesizării a solicitat Curții Constituționale ca, prin interpretarea articolului 11 din 

Constituție, să se explice:
„1. Sunt aplicabile prevederile art.11 din Constituție, având în vedere faptul că, la momentul 

adoptării și intrării în vigoare a Constituției, pe teritoriul Republicii Moldova erau dislocate trupe 
militare ale altui stat, aceste prevederi fiind astfel ab initio lovite de nulitate?

2. Având în vedere rațiunile de existență a statului Republica Moldova, este admisă derogarea 
de la principiul neutralității permanente, consfințite în art.11 din Constituție, în cazul în care 
perpetuarea neutralității ar putea duce la dezmembrarea sau chiar dispariția statului?

3. Dislocarea pe teritoriul Republicii Moldova a trupelor militare ale unor grupuri de state sau 
sub mandat internațional contravine prevederilor art.11 din Constituție?”

3. Prin decizia Curții Constituționale din 10 septembrie 2014 sesizarea a fost declarată admisi-
bilă, fără a prejudeca fondul cauzei.

4. În procesul examinării sesizării, Curtea Constituțională a solicitat opiniile Parlamentului, 
Președintelui și Guvernului, precum și informații de la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării 
Europene.
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CONTEXT
5. Curtea reține ca fiind pertinente în prezenta cauză următoarele fapte, astfel cum au fost 

constatate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudența sa consacrată, pe 
baza probelor documentare, observațiilor părților și declarațiilor martorilor audiați la Chișinău 
și Tiraspol [a se vedea Ilașcu și alții v. Moldova și Federația Rusă, hotărârea Marii Camere a 
Curții Europene a Drepturilor Omului (în continuare „CtEDO”) din 8 iulie 2004; Ivanțoc și alții 
v. Moldova și Federația Rusă, hotărârea din 15 noiembrie 2011, Catan și alții v. Moldova și Fede-
rația Rusă, hotărârea Marii Camere a CtEDO din 19 octombrie 2012], care pot fi rezumate după 
cum urmează.

 
A. Destrămarea URSS și conflictul cu privire la separarea Transnistriei
1. Destrămarea URSS, separarea Transnistriei și independența Republicii Moldova
6. Republica Sovietică Socialistă Moldovenească a fost creată prin decizia Sovietului Suprem al 

URSS din 2 august 1940, pe teritoriul unei părți a Basarabiei, care a fost încorporat în URSS la 28 
iunie 1940, ca rezultat al semnării de către URSS și Germania nazistă a Pactului de neagresiune 
sovieto-german (Pactul Molotov-Ribbentrop), și dintr-o porțiune de pământ situată în partea 
stângă a Nistrului în Ucraina (URSS), numită Transnistria. Limba rusă a devenit limba oficială a 
noii republici sovietice. Imediat după formarea RSSM, autoritățile sovietice au impus schimbarea 
alfabetului latin cu alfabetul chirilic.

7. În lunile august și septembrie ale anului 1989, Sovietul Suprem al Moldovei a adoptat două 
legi care introduceau alfabetul latin pentru scrierea în limba română (moldovenească), instituind 
această limbă ca prima limbă oficială a statului, în locul limbii ruse.

8. La 27 aprilie 1990, Sovietul Suprem a adoptat un nou drapel tricolor (roșu, galben, albastru) 
cu stema moldovenească și imnul național. În luna iunie a anului 1990, având ca imbold mișcă-
rile de obținere a autonomiei și independenței din cadrul Uniunii Sovietice, Republica Sovietică 
Socialistă Moldovenească și-a schimbat denumirea în Republica Sovietică Socialistă Moldova.

9. La 23 mai 1991, Republica Sovietică Socialistă Moldova și-a schimbat denumirea în Repu-
blica Moldova.

10. La 2 septembrie 1990, a fost proclamată așa-numita „Republica moldovenească nistreană” 
(„RMN”). La 25 august 1991, „Consiliul Suprem al RMN” a adoptat declarația de independență 
a „RMN”.

11. Până în prezent, „RMN” nu este recunoscută de comunitatea internațională.
12. La 27 august 1991, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Declarația de independență 

a Republicii Moldova, care cuprindea și Transnistria. La acea dată, Republica Moldova nu avea 
armată proprie, Forțele Armate ale Republicii Moldova fiind create prin Decretul Președintelui 
Republicii Moldova nr.193 din 3 septembrie 1991. Parlamentul Republicii Moldova a cerut 
guvernului URSS „demararea negocierilor cu Guvernul Republicii Moldova pentru a pune capăt 
ocupației ilegale a teritoriului Republicii Moldova și retragerea trupelor militare sovietice de pe 
teritoriul Republicii Moldova”.

13. După Declarația de Independență a Republicii Moldova, Armata a Paisprezecea a distric-
tului militar din Odesa al Ministerului Apărării al URSS („Armata a Paisprezecea”), al cărei cartier 
general se afla la Chișinău începând cu anul 1956, a rămas pe teritoriul Republicii Moldova. Înce-
pând cu anul 1990 au fost semnalate totuși transferuri importante de echipamente: printre altele, 
au început să fie retrase mari cantități de echipamente de pe teritoriul Republicii Moldova.

14. Pe parcursul anului 1991, Armata a Paisprezecea se compunea din câteva mii de soldați, 
unități de infanterie, artilerie (dotate în special cu un sistem de rachete antiaeriene), blindate și 
aviație (inclusiv avioane și elicoptere de luptă) și avea mai multe depozite de muniții, unul dintre 
cele mai mari depozite de muniții din Europa fiind situat la Colbasna, în Transnistria.
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15. În afara armamentului Armatei a Paisprezecea, DOSAAF-ul, „Asociația benevolă de ajutor 
al armatei, aviației și flotei” (ДОСААФ–Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту), situat pe teritoriul Republicii Moldova, care era o organizație de stat, creată în anul 
1951, cu scopul pregătirii populației civile în caz de război, dispunea de depozite cu muniții.

16. După proclamarea independenței Republicii Moldova, echipamentul DOSAAF-ului situat 
pe partea teritoriului controlat de Guvernul Moldovei a trecut în posesia acestuia, iar restul bunu-
rilor, situate în Transnistria, în posesia separatiștilor transnistreni.

17. La 6 septembrie 1991, așa-numitul „Soviet Suprem al Republicii Moldovenești Nistrene” 
a adoptat o ordonanță prin care a plasat sub jurisdicția „Republicii Nistrene” toate instituțiile 
publice, întreprinderile, organizațiile, unitățile de miliție, procuratura, organele justiției, unitățile 
KGB-ului și alte organe situate în Transnistria, cu excepția unităților militare ale forțelor armate 
sovietice. Ofițerii, subofițerii și alți militari ai unităților militare staționate în Transnistria au fost 
chemați „să dea dovadă de solidaritate civică și să se mobilizeze pentru a apăra așa-numita „Repu-
blica Nistreană” alături de reprezentanții muncitorilor, în cazul invaziei forțelor din Republica 
Moldova”.

18. La 18 septembrie 1991, „Președintele Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste 
Moldovenești Nistrene” a decis să plaseze unitățile forțelor armate sovietice dislocate în Transnis-
tria sub jurisdicția acestei „Republici”.

19. Prin decretul nr.234 din 14 noiembrie 1991, Președintele Republicii Moldova, dl Snegur, a 
declarat ca fiind proprietate a Republicii Moldova munițiile, armamentul, mijloacele de transport 
militare, bazele militare și alte bunuri aparținând unităților militare ale forțelor armate sovietice 
staționate pe teritoriul Republicii Moldova.

20. La 8 decembrie 1991, Republica Belarus, Federația Rusă și Ucraina au semnat acordul de la 
Minsk, prin care s-a constatat încetarea existenței URSS.

21. La 21 decembrie 1991, unsprezece state-membre ale URSS, printre care Republica Moldova 
și Ucraina, au semnat declarația de la Alma-Ata, care confirma și extindea acordul de la Minsk 
privind crearea CSI. Declarația de la Alma-Ata a confirmat, de asemenea, că, în virtutea creării 
CSI, URSS a încetat să mai existe și că CSI nu era nici stat, nici entitate suprastatală. De asemenea, 
a fost creat un Consiliu al șefilor de guverne al CSI, care a decis să susțină Federația Rusă în cali-
tate de succesor al URSS în cadrul Organizației Națiunilor Unite, inclusiv în cadrul Consiliului de 
Securitate al ONU, precum și în cadrul altor organizații internaționale.

22. La 30 ianuarie 1992, Republica Moldova a devenit stat membru al Conferinței pentru Secu-
ritate și Cooperare în Europa. La 2 martie 1992, ea a fost admisă în cadrul Organizației Națiunilor 
Unite. În aceeași zi a început războiul nedeclarat din Transnistria al Federației Ruse împotriva 
Republicii Moldova, prin declanșarea conflictului armat la Dubăsari, printr-o diversiune a sepa-
ratiștilor.

23. La 8 aprilie 1994, Parlamentul Republicii Moldova a ratificat, cu anumite rezerve, tratatul 
de aderare a Republicii Moldova la CSI, semnat de Președintele Republicii Moldova la Alma-Ata 
la 21 decembrie 1991.

 
2. Conflictul armat (1991-1992)
24. Începând cu anul 1989, în sudul (Găgăuzia) și estul (Transnistria) Moldovei au început să 

fie organizate mișcări de rezistență contra independenței Republicii Moldova.
25. Confruntări armate de importanță redusă între separatiștii transnistreni și poliția moldo-

venească au avut loc începând cu luna noiembrie a anului 1990 în estul țării, la Dubăsari, pe malul 
stâng al Nistrului.

26. În lunile următoare, autoritățile transnistrene au mobilizat detașamente paramilitare, 
numite „detașamente muncitorești”, în baza cărora, în anul 1991, a fost creată „garda republi-
cană” profesionistă complet echipată.
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27. La 1 decembrie 1991, în raioanele de pe malul stâng al Nistrului (Transnistria) au fost organi-
zate alegeri prezidențiale, declarate ilegale de către autoritățile moldovenești. Cetățeanul Federației 
Ruse Igor Nicolaevici Smirnov (Игорь Николаевич Смирнов) a fost ales „Președinte al RMN”.

28. Printr-un decret emis la 5 decembrie 1991, Igor Smirnov a decis să plaseze „unitățile mili-
tare atașate în special circumscripției militare din Odesa, dislocate în Republica Moldovenească 
Nistreană, sub comandamentul șefului Departamentului național de apărare și securitate al 
Republicii Moldovenești Nistrene”. Șeful acestui departament, Ghennady I. Iakovlev, de altfel, 
comandant al Armatei a Paisprezecea, a primit ordinul să ia toate măsurile necesare pentru înce-
tarea cedării și remiterii armamentului, a echipamentului și bunurilor armatei sovietice aflate în 
posesia unităților militare dislocate în Transnistria. Scopul declarat al acestei măsuri a fost de a 
conserva, în beneficiul regimului separatist din Transnistria, armamentul, echipamentul și patri-
moniul armatei sovietice situat în Transnistria.

29. La sfârșitul anului 1991 și începutul anului 1992, au avut loc confruntări violente între forțele 
separatiste transnistrene și forțele de ordine moldovenești, care s-au soldat cu câteva sute de morți.

30. Într-un apel lansat la 6 decembrie 1991 comunității internaționale și Consiliului de Securi-
tate al ONU, Președintele Republicii Moldova, Mircea Snegur, Președintele Parlamentului Repu-
blicii Moldova, Alexandru Moșanu, și Prim-ministrul, Valeriu Muravschi, au protestat împotriva 
ocupării la 3 decembrie 1991 a orașelor moldovenești Grigoriopol, Dubăsari, Slobozia, Tiraspol 
și Râbnița, situate pe malul stâng al râului Nistru, de Armata a Paisprezecea, comandată de gene-
ral-locotenentul Iakovlev, acuzând autoritățile URSS, în mod special, Ministerul Apărării, de 
faptul că au fost la originea acestor acțiuni. Militarii Armatei a Paisprezecea au fost acuzați că au 
distribuit echipament militar separatiștilor din Transnistria și că au organizat detașamente mili-
tare, care terorizau populația civilă.

31. Printr-un decret emis la 26 decembrie 1991, Igor Smirnov, „Președintele RMN”, a creat 
„Forțele armate ale RMN” din trupe și alte formațiuni ale URSS staționate pe teritoriul „RMN”.

32. În luna ianuarie a anului 1992, general-locotenentul Iakovlev a fost eliberat din funcția de 
comandant al Armatei a Paisprezecea de către comandamentul forțelor armate unificate al CSI. 
Prin decizia din 29 ianuarie 1992 a comandantului-șef al forțelor armate unificate ale CSI, gene-
ral-locotenentul Iakovlev a fost pus la dispoziția comisariatului militar din regiunea Primorsk, 
orașul Odesa (Ucraina).

33. În anii 1991–1992, ca urmare a confruntărilor cu forțele de ordine moldovenești, mai multe 
unități militare aparținând URSS, ulterior Federației Ruse, au trecut cu tot cu armament de partea 
separatiștilor transnistreni, în timp ce numeroase echipamente militare ale Armatei a Paispre-
zecea au ajuns în posesia separatiștilor.

34. Batalionul de geniști din Parcani al Armatei a Paisprezecea, la ordinul generalului But-
kevich, a trecut de partea separatiștilor. Anume acest batalion a distrus podurile din Dubăsari, 
Gura Bâcului-Bâcioc și Coșnița.

35. Separatiștilor din unitățile Armatei a Paisprezecea le-au fost transferate vehicule blindate 
de luptă, aruncătoare de mine, tancuri și vehicule blindate de transport. Mai mult, în timpul 
luptelor, opt elicoptere ale Armatei a Paisprezecea au participat la transportarea munițiilor și 
răniților de partea separatiștilor.

36. Acțiunile militare ale separatiștilor erau dirijate de către Armata a Paisprezecea, care își 
coordona toate acțiunile cu Ministerul Apărării al Federației Ruse.

37. Mii de cazaci ruși au venit din Rusia pentru a lupta de partea separatiștilor contra forțelor 
moldovenești, fiind înarmați de ofițeri ai Armatei a Paisprezecea.

38. Armata a Paisprezecea s-a angajat activ, direct și indirect, în conflictul transnistrean împo-
triva forțelor armate ale Republicii Moldova. Separatiștii transnistreni au putut să se înarmeze din 
arsenalul Armatei a Paisprezecea și cu complicitatea acesteia. 
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39. Ținând cont de ajutorul acordat de către trupele Armatei a Paisprezecea forțelor separa-
tiste și transferul masiv de arme și muniții din arsenalul Armatei a Paisprezecea separatiștilor, 
este sigur că armata moldovenească se afla în inferioritate, ceea ce a împiedicat-o să restabilească 
controlul asupra Transnistriei.

40. La 5 martie 1992, Parlamentul Republicii Moldova a protestat împotriva tăcerii autorită-
ților Federației Ruse, pe care a calificat-o drept complicitate, în ceea ce privește ajutorul acordat 
separatiștilor din Transnistria de către grupele armate de cazaci venite din Rusia, aparținând 
Uniunii Cazacilor, asociație recunoscută de autoritățile Federației Ruse. Parlamentul Republicii 
Moldova a cerut Sovietului Suprem al Federației Ruse să intervină în vederea retragerii imediate 
a cazacilor ruși de pe teritoriul Republicii Moldova.

41. La 23 martie 1992, miniștrii Afacerilor Externe ai Republicii Moldova, Federației Ruse, 
României și Ucrainei s-au reunit la Helsinki, unde au adoptat o declarație, prin care au fost stabi-
lite principiile pentru reglementarea pașnică a conflictului. În cadrul reuniunilor ulterioare, care 
au avut loc în lunile aprilie și mai ale anului 1992 la Chișinău, cei patru miniștri au decis formarea 
unei Comisii cvadripartite și constituirea unui grup de observatori militari în vederea suprave-
gherii încetării eventuale a focului.

42. La 24 martie 1992, Parlamentul Republicii Moldova a protestat împotriva amestecului 
Federației Ruse în treburile interne ale Republicii Moldova, după ce Prezidiul Sovietului Suprem 
al Federației Ruse a făcut, la 20 martie 1992, o declarație prin care a indicat Republicii Moldova 
soluții pentru reglementarea conflictului din Transnistria, cu respectarea drepturilor „poporului 
transnistrean”.

43. La 28 martie 1992, Președintele Republicii Moldova, dl Snegur, a decretat stare de urgență. 
El a notat că niște „aventurieri” au creat în partea stângă a Nistrului, „nu fără ajutor din exterior”, 
„un pseudostat” și că aceștia, „înarmați până-n dinți cu echipament militar din cel mai performant 
al armatei sovietice”, au declanșat un conflict armat, recurgând la orice mijloace pentru interven-
ția în acest conflict a Armatei a Paisprezecea a Forțelor armate unificate ale CSI. În virtutea stării 
de urgență, ministerele Moldovei al Securității Naționale și de Interne, precum și alte autorități 
competente, împreună cu unitățile Armatei Naționale, au fost însărcinate de către Președinte să ia 
toate măsurile necesare pentru desființarea și dezarmarea formațiunilor armate ilegale și pentru 
găsirea și deferirea justiției a tuturor autorilor crimelor contra organelor de stat și a populației 
Republicii. Inițiatorii „așa-zisei Republici Moldovenești Nistrene” și complicii lor au fost somați 
să desființeze formațiunile armate ilegale și să se predea autorităților Republicii Moldova.

44. Prin decretul nr.320 din 1 aprilie 1992, Președintele Federației Ruse a plasat formațiu-
nile militare ale fostei URSS staționate pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv cele din stânga 
Nistrului, sub jurisdicția Federației Ruse, Armata a Paisprezecea devenind astfel Grupul operați-
onal al Federației Ruse din regiunea transnistreană a Republicii Moldova (în continuare „GOR” 
sau, precum se numea anterior, „Armata a Paisprezecea”).

45. Prin decretul nr.84 din 1 aprilie 1992, „Președintele RMN”, Igor Smirnov, l-a destituit pe 
general-locotenentul Iakovlev din funcția sa de șef al „Departamentului de apărare și securitate 
al RMN”.

46. La 2 aprilie 1992, generalul Netkatchev, comandantul GOR (Armata a Paisprezecea), a 
ordonat forțelor moldovenești care au încercuit orașul Tighina (Bender), ocupat de separatiști, să 
se retragă imediat, în caz contrar armata rusă urmând să riposteze.

47. La 4 aprilie 1992, Președintele Moldovei, dl Snegur, a expediat o telegramă șefilor de state 
membre ale CSI, comandamentului Forțelor armate unificate ale CSI și comandantului Armatei 
a Paisprezecea, pentru a le aduce la cunoștință că Armata a Paisprezecea nu-și respectă obligația 
de neutralitate.

48. Prin ordinul nr.26 din 8 aprilie 1992 al comandantului-șef al Forțelor armate unificate ale 
CSI, s-a decis că numai trupele și unitățile fostei Armate a Paisprezecea staționate pe teritoriul 
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fostei Republici Sovietice Socialiste Moldovenești puteau constitui baza pentru crearea forțelor 
armate ale Republicii Moldova.

49. Trei unități militare aparținând Armatei a Paisprezecea au decis să se alăture noii armate a 
Republicii Moldova: unitatea militară din Florești (depozitul de muniții nr.5381), regimentul de 
artilerie nr.4 din Ungheni și regimentul de artilerie de rachete nr.803 din Ungheni.

50. Militarii batalionului independent nr.115 de geniști și pompieri al Armatei a Paisprezecea 
au refuzat să se alăture forțelor armate ale Republicii Moldova și „s-au plasat sub jurisdicția regi-
unii transnistrene”, potrivit termenilor întrebuințați de către Guvernul Federației Ruse.

51. Într-un mesaj adresat în luna aprilie a anului 1992 comandantului-șef al Forțelor armate 
unificate ale CSI, Președintele Republicii Moldova, dl Snegur, a declarat că evenimentele din 
Transnistria au fost inspirate și susținute de „structurile imperiale și procomuniste ale fostei 
URSS și succesorii în drept ai acestora” și că Armata a Paisprezecea nu a respectat neutralitatea sa 
în conflict. În această privință, el a subliniat că formațiunile militare transnistrene erau dotate cu 
armament modern aparținând fostei armate sovietice și că foarte mulți cetățeni ruși au luat parte 
la conflict alături de separatiști în calitate de mercenari.

52. Într-o scrisoare adresată în luna aprilie a anului 1992 șefilor statelor-membre ale Consiliului 
de Securitate al ONU, OSCE și CSI, dl Snegur a acuzat comandamentul Armatei a Paisprezecea de 
faptul că, în luna decembrie a anului 1991, a înarmat formațiunile transnistrene și a denunțat ati-
tudinea celui de-al 6-lea congres al deputaților ruși, care a cerut menținerea în Republica Moldova 
a unităților armatei Federației Ruse ca „forțe pacificatoare”. În încheiere, dl Snegur a subliniat că 
o condiție esențială pentru reglementarea pașnică a conflictului transnistrean era retragerea cât 
mai rapidă a armatei Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova și a cerut comunității 
internaționale să susțină tânărul stat Republica Moldova în lupta sa pentru libertate și democrație.

53. La 20 mai 1992, Președintele Parlamentului Republicii Moldova a protestat împotriva 
ocupației, la 19 mai 1992, a noi teritorii din Transnistria de către forțele Armatei a Paisprezecea, 
sprijinite de mercenari cazaci și ruși și de forțele paramilitare din Transnistria. Potrivit președin-
telui Parlamentului, această agresiune militară din partea Federației Ruse a încălcat suveranitatea 
Republicii Moldova și toate normele dreptului internațional, făcând iluzorii negocierile în curs de 
desfășurare în vederea găsirii unei soluții pentru conflictul din Transnistria. Acuzând Federația 
Rusă de faptul că a înarmat separatiștii din Transnistria, Președintele Parlamentului Republicii 
Moldova a cerut Sovietului Suprem al Federației Ruse să înceteze această agresiune și să retragă 
forțele militare ruse de pe teritoriul Republicii Moldova.

54. La 26 mai 1992, Parlamentul Republicii Moldova a adresat o scrisoare Sovietului Suprem 
al Ucrainei, exprimând recunoștința Parlamentului Republicii Moldova față de autoritățile ucrai-
nene, care nu s-au implicat în ocupația din 19 mai 1992.

55. La 22 iunie 1992, Parlamentul Republicii Moldova a lansat un apel către comunitatea inter-
națională, opunându-se „noii agresiuni desfășurate în Transnistria la 21 iunie 1992 de către forțele 
Armatei a Paisprezecea”, care, prin acțiunile lor de distrugere și jaf, au forțat un mare număr de 
civili să-și părăsească casele. Comunitatea internațională a fost îndemnată să trimită experți în 
Transnistria pentru a determina încetarea „genocidului” împotriva populației locale.

56. La 23 iunie 1992, Președintele Republicii Moldova, dl Snegur, a cerut Secretarului Gene-
ral al ONU, dl Boutros Boutros-Ghali, să informeze membrii Consiliului de Securitate al ONU 
despre „atacul întreprins împotriva orașului [Tighina] de către Armata a Paisprezecea”, care în 
opinia sa reprezenta un amestec „direct și brutal în afacerile interne ale Republicii [Moldova]”. 
De asemenea, el și-a exprimat îngrijorarea cu privire la declarațiile Președintelui Federației Ruse, 
dl Elțin, și ale vicepreședintelui său, dl Ruțkoi, „din care rezulta clar că Federația Rusă nu era 
dispusă să renunțe la „drepturile” pe care ea nu le mai avea, nici de jure și nici de facto, asupra 
unui teritoriu care nu-i mai aparținea ca urmare a dezmembrării imperiului sovietic”. Dl Snegur 
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a conchis în final că „amenințările recent repetate la adresa conducătorilor legitimi ai Republicii 
Moldova, stat independent și suveran, din partea autorităților Federației Ruse, au constituit un 
motiv de îngrijorare pentru opinia publică moldovenească, deoarece ele păreau să prefigureze alte 
mijloace de intervenție în treburile interne, mijloace și metode specifice sistemului imperialist 
comunist sovietic …”.

57. În prima jumătate a lunii iulie a anului 1992, au avut loc discuții intense în cadrul CSI cu 
privire la posibila dislocare în Republica Moldova a forțelor de menținere a păcii ale CSI. A fost 
menționat în acest sens un acord semnat la Minsk, în luna martie a anului 1992, cu privire la 
grupele de observatori militari și forțele colective de menținere a păcii ale CSI.

58. În cadrul reuniunii CSI, care a avut loc la Moscova la 6 iulie 1992, s-a decis, cu titlu preli-
minar, dislocarea în Republica Moldova a forțelor de menținere a păcii ale CSI, formate din trupe 
rusești, ucrainene, beloruse, române și bulgare, cu condiția ca Republica Moldova să solicite 
acest lucru. În pofida unei astfel de solicitări, depuse a doua zi de către Parlamentul Republicii 
Moldova, forțele respective de menținere a păcii nu au fost niciodată dislocate, anumite țări revi-
zuind consimțământul lor de a participa la formarea acestora.

59. La 10 iulie 1992, la summit-ul de la Helsinki al CSCE, Președintele Republicii Moldova, dl 
Snegur, a cerut să fie luată în considerare posibilitatea de a folosi pentru situația din Republica 
Moldova mecanismul de menținere a păcii al CSCE. Acest mecanism nu a fost folosit pe motivul 
neîncetării efective și durabile a focului.

60. La 21 iulie 1992, Republica Moldova și Federația Rusă au semnat la Moscova Acordul cu 
privire la principiile reglementării pașnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii 
Moldova. Potrivit articolului 1 al acestui Acord: 

„Republica Moldova și Federația Rusă, năzuind spre încetarea totală și cât mai grabnică a focu-
lui și spre reglementarea conflictului armat din raioanele nistrene prin mijloace pașnice, au con-
venit următoarele: Din momentul semnării Acordului, părțile în conflict își asumă angajamentul 
de a întreprinde toate măsurile necesare pentru încetarea totală a focului, precum și a oricăror 
acțiuni armate, una împotriva celeilalte. Odată cu încetarea focului, părțile în conflict procedează 
la retragerea unităților forțelor lor armate și a celorlalte formațiuni, a tehnicii de luptă și arma-
mentului, urmând să încheie acest proces în decurs de șapte zile. Scopul unei asemenea dezanga-
jări este crearea unei zone de securitate între părțile în conflict. Coordonatele concrete ale zonei 
vor fi stabilite printr-un protocol special al părților angajate în realizarea prezentului Acord”.

61. Prin acest Acord a fost stabilit principiul unei zone de securitate create prin retragerea 
armatelor „părților la conflict”.

62. În temeiul articolului 2 al acestui acord, a fost creată o comisie unificată de control („CUC”), 
compusă din reprezentanți ai Republicii Moldova, Federației Ruse și Transnistriei, cu sediul la 
Tighina (Bender).

63. În scopul supravegherii și asigurării menținerii păcii și a securității, Acordul prevede de 
asemenea constituirea forțelor de menținere a păcii, formate din cinci batalioane rusești, trei bata-
lioane moldovenești și două batalioane transnistrene, subordonate unui comandament militar 
comun, subordonat CUC.

64. Potrivit articolului 3 al acordului, orașul Tighina a fost declarat regiune supusă regimului 
de securitate și administrată de „autoritățile autoadministrării locale, eventual de comun acord 
cu comisia de control”. CUC i-a fost atribuită sarcina de menținere a ordinii publice în Tighina, 
împreună cu poliția.

65. Articolul 4 prevede că Armata a Paisprezecea a Federației Ruse, staționată pe teritoriul 
Republicii Moldova, va respecta riguros neutralitatea sa, în timp ce articolul 5 interzice aplicarea 
oricărei sancțiuni sau blocade și fixează ca obiectiv înlăturarea tuturor obstacolelor pentru libera 
circulație a mărfurilor, serviciilor și persoanelor.
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66. În cele din urmă, măsurile prevăzute în acest acord au fost definite ca fiind „o parte foarte 
importantă a reglementării conflictului prin mijloace politice” (articolul 7).

 
3. Evenimentele care au urmat după conflictul armat
67. La 29 iulie 1994, Republica Moldova a adoptat o nouă Constituție. Aceasta prevede, printre 

altele, neutralitatea statului și interzice staționarea pe teritoriul său a trupelor aparținând altor 
state.

68. La 21 octombrie 1994, Republica Moldova și Federația Rusă au semnat un acord cu privire 
la statutul juridic, modul și termenele de retragere a formațiunilor militare ale Federației Ruse 
aflate temporar pe teritoriul Republicii Moldova.

69. Articolul 2 al acestui acord prevede sincronizarea retragerii armatei Federației Ruse de pe 
teritoriul Republicii Moldova cu reglementarea politică a conflictului transnistrean și stabilirea 
unui statut special pentru „Regiunea transnistreană a Republicii Moldova”.

70. Nefiind ratificat de către autoritățile Federației Ruse, acest acord nu a intrat niciodată 
în vigoare.

71. Principiul neutralității Armatei a Paisprezecea a Federației Ruse, enunțat în articolul 4 din 
Acordul din 21 iulie 1992 (a se vedea paragraful 65 supra), a fost încălcat constant: transferarea 
de către Armata a Paisprezecea autorităților anticonstituționale de la Tiraspol a unor echipa-
mente militare și muniții; pregătirea trupelor „RMN” de către armata rusă și transferul unităților 
militare ale Armatei a Paisprezecea în tabăra „RMN” – spre exemplu, batalionul de geniști din 
Parcani a devenit o unitate de artilerie a „RMN”, transferul cetății din Tighina/Bender către cea 
de-a doua brigadă de infanterie a „RMN” sau transferul către „RMN” a depozitului din Slobozia, 
ocupat de batalionul de comunicații al Armatei a Paisprezecea.

72. Au fost aduse în zona de securitate unități militare ale „RMN” cu susținerea trupelor rusești 
ale CUC; noi unități paramilitare au fost create în orașul Tighina/Bender, declarat zonă de secu-
ritate, care se afla în responsabilitatea forțelor de menținere a păcii ale Federației Ruse; întreprin-
derile situate în Tighina/Bender și Tiraspol fabricau arme și muniții.

73. La 8 mai 1997, dl Petru Lucinschi, Președintele Republicii Moldova, și dl Igor Smirnov, 
„Președintele RMN”, au semnat la Moscova un memorandum, care a pus bazele normalizării 
relațiilor dintre Republica Moldova și Transnistria, prin care ei s-au angajat să reglementeze orice 
conflict care ar putea surveni pe parcursul negocierilor, cu asistența, dacă va fi necesar, a Federa-
ției Ruse și a Ucrainei, în calitate de state-garant al respectării acordurilor încheiate, precum și a 
OSCE și CSI. Memorandumul a fost contrasemnat de către Președintele Federației Ruse, dl Elțin, 
și Președintele Ucrainei, dl Kucima. De asemenea, el a fost semnat de către dl H. Petersen, Preșe-
dintele OSCE, prezent la semnarea memorandumului de către părți și de către statele-garant.

74. În conformitate cu memorandumul respectiv, statutul Transnistriei trebuie să se bazeze 
pe următoarele principii: luarea deciziilor de comun acord de către ambele părți, divizarea și 
delegarea competențelor și garanțiilor asigurate reciproc. Transnistria trebuie să participe la 
realizarea politicii externe a Republicii Moldova în domenii care ating interesele sale, aceste 
domenii urmând a fi stabilite de comun acord. Transnistria are dreptul să stabilească și să între-
țină unilateral relații internaționale în domeniile economic, științific și tehnic, cultural și altele, 
care urmează să fie determinate printr-un acord comun.

75. Memorandumul salută disponibilitatea exprimată de către Federația Rusă și Ucraina de a 
acționa în calitate de state-garant al respectării dispozițiilor conținute în documentele care defi-
nesc statutul Transnistriei și în memorandum. Părțile confirmă, de asemenea, necesitatea de a 
continua activitățile întreprinse de către Forțele comune de menținere a păcii în zona de securitate 
conform acordului din 21 iulie 1992. Memorandumul prevede, de asemenea, dreptul părților, în 
caz de încălcare a acestor acorduri, de a solicita consultații statelor-garant în vederea luării măsu-
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rilor pentru normalizarea situației. În sfârșit, cele două părți se angajează să stabilească relații în 
cadrul unui stat comun în interiorul frontierelor RSS Moldovenești existente la 1 ianuarie 1990.

76. La 20 martie 1998, reprezentanți ai Republicii Moldova, Transnistriei, Federației Ruse și 
Ucrainei au semnat la Odesa (Ucraina) mai multe documente cu privire la asigurarea reglemen-
tării conflictului transnistrean.

77. Din documentele oficiale ale CUC, cu o abundență de detalii, rezultă că în diferite zone ale 
Transnistriei aflate sub controlul forțelor de menținere a păcii ale Federației Ruse, spre exemplu, 
zona Tighina (Bender), forțele separatiste transnistrene au acționat încălcând acordul de încetare 
a focului, astfel încât în zona aflată sub responsabilitatea forțelor rusești de menținere a păcii 
partea transnistreană nu a respectat angajamentele sale în conformitate cu acordul din 21 iulie 
1992.

78. La 16 aprilie 2001, Președintele Republicii Moldova, dl Voronin, și cel al Federației Ruse,  
dl Putin, au semnat o declarație comună, punctul 5 al căreia prevede următoarele:

„Președinții pledează în favoarea unei reglementări rapide și echitabile a conflictului transnis-
trean prin mijloace exclusiv pașnice, bazate pe respectarea principiului de suveranitate și integri-
tate teritorială a Republicii Moldova, precum și pe standardele internaționale în domeniul drep-
turilor omului”.

79. Într-un document datând din 4 septembrie 2001, prin care se analiza punerea în aplicare 
a acordului moldo-rus din 20 martie 1998 cu privire la principiile de reglementare pașnică a 
conflictului armat din regiunea Transnistria a Republicii Moldova, delegația moldovenească la 
CUC scoate în evidență nerespectarea deplină de către partea transnistreană a obligațiilor sale, ca 
urmare a faptului că a creat noi unități militare, a introdus arme în zona de securitate și a instalat 
posturi vamale. Delegația moldovenească și-a exprimat preocuparea față de faptul că comanda-
mentul militar unificat nu a întreprins nici o măsură adecvată pentru a pune capăt acestei situații, 
ci s-a limitat doar la constatarea faptelor. Delegația moldovenească a propus ca măsurile concrete 
pentru asigurarea respectării obligațiilor ambelor părți să fie discutate la nivel de ministere ale 
Afacerilor Externe ale Republicii Moldova și Federației Ruse. În sfârșit, ea a propus punerea sub 
patronatul OSCE a funcției de observator militar în zona de securitate.

80. Întâlnirile cu partea transnistreană pentru a discuta diferite aspecte ale unei posibile regle-
mentări a situației din Transnistria continuă.

 
B. Prezența armatei Federației Ruse și a personalului acesteia în Transnistria după acordul 

din 21 iulie 1992
1. Trupele și echipamentul GOR în Transnistria
81. După cum prevede articolul 4 al acordului de încetare a focului din 21 iulie 1992, Republica 

Moldova și Federația Rusă au demarat negocieri cu privire la retragerea GOR de pe teritoriul 
Republicii Moldova și statutul său până la retragere.

82. Partea rusă a propus în anul 1994 sincronizarea retragerii GOR de pe teritoriul Republicii 
Moldova cu soluționarea conflictului transnistrean; această propunere, considerată de partea 
moldovenească ca fiind contraproductivă, a fost acceptată la insistența părții ruse și numai după 
ce partea rusă s-a declarat în favoarea eliberării rapide a membrilor grupului Ilașcu.

83. Autoritățile moldovenești s-au opus categoric oricărei sincronizări între reglementarea 
politică a conflictului transnistrean și retragerea forțelor armate rusești de pe teritoriul Republicii 
Moldova. Ele cer retragerea completă și necondiționată a forțelor armate rusești în conformitate 
cu deciziile OSCE, cu atât mai mult cu cât statele-membre ale OSCE au creat un fond special 
pentru finanțarea acestei retrageri.

84. Articolul 2 al acordului din 21 octombrie 1994 („primul acord”) prevedea retragerea de 
către partea rusă a formațiunilor sale militare în decurs de trei ani de la intrarea în vigoare a acor-
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dului, retragerea urmând a fi efectuată în mod simultan cu reglementarea politică a conflictului 
transnistrean și stabilirea unui statut special al „regiunii transnistrene a Republicii Moldova”. 
Referitor la etapele și datele retragerii definitive a acestor formațiuni, același articol prevedea că 
ele urmau a fi stabilite într-un protocol separat, încheiat între ministerele Apărării ale ambelor 
părți.

85. Potrivit articolului 5 al respectivului acord, comercializarea oricărui tip de tehnică militară, 
de armament și muniție aparținând forțelor militare ale Federației Ruse staționate pe teritoriul 
Republicii Moldova nu putea să aibă loc decât printr-un acord special, încheiat între guvernele 
acestor state.

86. Potrivit articolului 7 al acordului respectiv, aeroportul militar din Tiraspol urma a fi utilizat 
în comun de către aviația GOR și de către „aviația civilă a regiunii Transnistria a Republicii 
Moldova”. Un al doilea acord încheiat, de asemenea, la 21 octombrie 1994 („al doilea acord”) 
între ministerele Republicii Moldova și Federației Ruse ale Apărării stabilea modul de utilizare 
a aeroportului din Tiraspol. Astfel, el prevedea că zborurile spre aeroportul din Tiraspol urmau 
a fi efectuate în conformitate cu prevederile „Regulamentului provizoriu cu privire la dislocarea 
comună a aviației formațiunilor militare ale Federației Ruse și aviației civile a regiunii Transnis-
tria din Republica Moldova” și în coordonare cu Administrația de Stat a Aviației Civile din Repu-
blica Moldova și Ministerul Apărării al Federației Ruse.

87. La 9 noiembrie 1994, Guvernul Republicii Moldova a adoptat o hotărâre referitor la apli-
carea acordului cu privire la retragerea armatei rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. 
Guvernul Federației Ruse a decis să supună acest acord ratificării de către Duma de Stat. La  
17 noiembrie 1998, când primul acord din 21 octombrie 1994 încă nu era ratificat, Ministerul 
Afacerilor Externe al Federației Ruse a cerut Dumei să-l excludă de pe ordinea de zi pentru 
motivul „că o eventuală decizie a ministerului de a reveni asupra acestei chestiuni va fi adoptată în 
funcție de evoluția relațiilor cu Republica Moldova și regiunea transnistreană și de reglementarea 
politică în regiune”. În luna ianuarie a anului 1999, acordul respectiv a fost exclus de pe ordinea 
de zi a Dumei. Acest acord încă nu a intrat în vigoare.

88. Al doilea acord a fost aprobat numai de către Guvernul Republicii Moldova la 9 noiembrie 
1994.

89. Nici un acord din 21 octombrie 1994 nu a intrat în vigoare din cauza faptului că nu au fost 
ratificate de către Federația Rusă.

90. La 20 martie 1998, în afară de alte documente cu privire la reglementarea situației din 
Transnistria, la Odesa (Ucraina) a fost semnat un acord cu privire la chestiuni referitoare la 
bunurile militare ale Armatei a Paisprezecea. Semnatarii acestui acord au fost dl Cernomîrdin, în 
numele Federației Ruse, și dl Smirnov, „Președintele RMN”.

91. Potrivit calendarului enunțat în anexa respectivului acord, retragerea și distrugerea anumi-
tor elemente depozitate, eliminarea lor prin detonare sau alte procedee mecanice trebuiau efec-
tuate până la 31 decembrie 2001, cu condiția, printre altele, de a obține autorizarea autorităților 
Republicii Moldova, „în mod special a celor din regiunea Transnistriei”.

92. Data-limită pentru retragerea (transferul și distrugerea) surplusului de muniții și a altor 
echipamente militare ale GOR era 31 decembrie 2002. Retragerea echipamentului și a efectivelor 
GOR care nu făceau parte din forțele de menținere a păcii trebuia înfăptuită până la 31 decembrie 
2002, în condițiile următoare: finalizarea până la această dată a procesului de retragere în Rusia a 
munițiilor și altor echipamente, cedarea sau distrugerea altor echipamente și respectarea de către 
Republica Moldova a obligațiilor care rezultau din articolul 17 al acordului din 21 octombrie 1994.

93. În declarația lor la summit-ul de la Istanbul din 19 noiembrie 1999, șefii de state și de 
guverne ale statelor OSCE au declarat faptul că ei se așteaptă la o „retragere rapidă, în regim cores-
punzător și complet a trupelor rusești din Republica Moldova” și au salutat angajamentul asumat 
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de către Federația Rusă de a finaliza până la sfârșitul anului 2002 retragerea forțelor armate de 
pe teritoriul Republicii Moldova. În sfârșit, ei au reamintit faptul că o misiune internațională de 
evaluare era gata să efectueze imediat supravegherea retragerii și distrugerii munițiilor și arma-
mentului rusesc.

94. În observațiile adresate în anul 1999 Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Guver-
nul Republicii Moldova a menționat că, la acea dată, cifra oficială prezentată de către autoritățile 
Federației Ruse cu privire la cantitatea de arme și muniții ale GOR stocate în Transnistria era de 
42000 tone, însă această cifră nu a putut fi verificată, deoarece atât autoritățile ruse, cât și separa-
tiștii transnistreni au refuzat să admită accesul unei misiuni internaționale de evaluare.

95. Autoritățile moldovenești au atras atenția asupra faptului că o eventuală retragere a perso-
nalului GOR fără a se efectua evacuarea arsenalului enorm al GOR ar crea riscul ca separatiștii 
transnistreni să intre în posesia acestor arme.

96. Mai multe eșaloane cu echipament aparținând GOR au fost evacuate în perioada anilor 
1999-2002.

97. La 15 iunie 2001, Federația Rusă și Transnistria au semnat un protocol cu privire la reali-
zarea în comun a lucrărilor în vederea utilizării armamentului, a tehnicii militare și a munițiilor.

98. Tehnica militară – muniții și echipament militar performant, aparținând GOR și retras 
până în luna noiembrie a anului 2002 de pe teritoriul Republicii Moldova în baza acordului din 21 
octombrie 1994, reprezenta numai 15% din volumul total declarat în anul 1994 ca fiind staționat 
pe teritoriul Republicii Moldova.

99. Potrivit probelor administrate de Curtea Europeană în cazul Ilașcu și alții (hotărârea Marii 
Camere a Curții Europene din 8 iulie 2004), în Transnistria în 2003 mai erau cel puțin 200000 
tone de arme și muniții rusești, în principal la depozitul de la Cobasna, 106 tancuri de luptă, 42 
vehicule blindate de luptă, 109 vehicule blindate de transportare a trupelor, 54 vehicule blindate de 
recunoaștere, 123 tunuri și mortiere, 206 arme antitanc, 226 arme antiaeriene, 9 elicoptere și 1648 
vehicule de alte tipuri (Ilașcu și alții, precizat, § 131). În 2003, Observatorii OSCE au controlat și 
supravegheat retragerea din Transnistria a 11 trenuri de echipament militar rusesc și 31 trenuri 
care transportau peste 15000 tone de muniții. În anul următor, OSCE a subliniat, cu toate acestea, 
că doar un singur tren, care conținea circa 1000 tone de muniție, părăsise Transnistria. 

100. Începând cu 2004, nu a existat nici o retragere controlată de arme rusești și de echipamente 
din Transnistria. În hotărârea Ilașcu și alții, Curtea Europeană a constatat că la sfârșitul anului 
2004 mai rămâneau aproximativ 21000 tone de muniții, peste 40000 arme de calibru mic și arma-
ment ușor, precum și aproximativ zece trenuri cu echipament militar diferit. În noiembrie 2006, 
o delegație a OSCE, căreia i-a fost permis accesul la depozitele de muniții, a raportat că mai mult 
de 21000 tone de muniții erau stocate în zonă. În luna mai 2005, comandantul GOR a raportat că 
stocurile excedentare de 40000 arme de calibru mic și lejere au fost distruse, dar nu a fost autorizat 
nici un observator independent să meargă la fața locului pentru a verifica aceste afirmații. 

101. Potrivit unor informații, aproximativ o mie de soldați ruși se află în Transnistria, cu misi-
unea de supraveghere a depozitelor de arme, și circa 1125 soldați ruși aparținând forțelor de 
menținere a păcii pe plan internațional sunt staționați în zona de securitate, care se întinde pe  
225 km lungime și 12-20 km lățime.

 
2. Relațiile dintre GOR și „RMN”
102. Militarii GOR, procurorii și judecătorii militari detașați în cadrul GOR nu au primit 

instrucțiuni specifice cu privire la relațiile lor cu autoritățile transnistrene.
103. Militarii GOR se pot deplasa liber pe teritoriul transnistrean. Referitor la deplasarea tru-

pelor sau a echipamentului militar, GOR informează în prealabil autoritățile transnistrene. Potri-
vit prevederilor legale în vigoare în Federația Rusă, organele de urmărire ale GOR nu sunt com-
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petente să transmită cauze spre examinare direct autorităților moldovenești, care dețin jurisdicția 
asupra teritoriului transnistrean. Orice furt sau altă infracțiune comisă de către o persoană fizică 
din Transnistria împotriva GOR trebuie să fie raportată de către autoritățile GOR autorităților 
competente ale Federației Ruse, acestea din urmă fiind singurele competente să sesizeze autorită-
țile moldovenești.

104. În practică, urmărirea penală a acestui tip de infracțiuni este înfăptuită de către organele 
transnistrene.

105. Organele de anchetă ale GOR au doar competența de a înfăptui ancheta cu privire la 
infracțiunile comise de către un militar GOR sau cu participarea acestuia și numai în ceea ce-l 
privește pe militarul respectiv.

106. Echipamentul militar și instalațiile de uz civil aparținând GOR au fost transferate „RMN”. 
 
C. Relațiile economice, politice și de alt gen dintre Federația Rusă și Transnistria
107. Rusia a acordat și continuă să acorde ajutor economic și politic regiunii transnistrene.
108. La sfârșitul conflictului, ofițerii superiori ai Armatei a Paisprezecea au participat la eve-

nimentele din viața publică a Transnistriei. În mod special, militari ai Armatei a Paisprezecea 
au participat la alegerile din Transnistria, la paradele militare ale forțelor transnistrene și la alte 
evenimente publice. 

109. Posturi consulare permanente, având funcția de birouri de vot, au fost deschise de către 
autoritățile Federației Ruse pe teritoriul transnistrean, în lipsa acordului autorităților moldove-
nești.

110. Într-o rezoluție nr.1334 IGD din 17 noiembrie 1995, Duma de Stat a Federației Ruse a 
declarat Transnistria „zonă de interes strategic special pentru Federația Rusă”.

111. Personalități politice și reprezentanți ai Federației Ruse au confirmat, cu diverse ocazii, 
susținerea acordată de către Federația Rusă Transnistriei. Reprezentanți ai Dumei și alte persona-
lități din Federația Rusă au vizitat Transnistria și au participat la manifestații oficiale.

112. La rândul lor, reprezentanți ai regimului „RMN” au vizitat Moscova în cadrul unor vizite 
oficiale, în particular Duma de Stat.

113. La 19 mai 1994, general-locotenentul Iakovlev, fostul comandant al Armatei a Paispreze-
cea și fostul șef al departamentului de apărare și securitate al „RMN”, a devenit cetățean al Fede-
rației Ruse.

114. În anul 1997, dlui Mărăcuța, „Președinte al Sovietului Suprem al RMN”, i-a fost acordată 
cetățenia rusă.

115. În anul 1999, dl Caraman, unul din conducătorii „RMN”, de asemenea, a dobândit cetă-
țenia Federației Ruse.

116. Dlui Smirnov i-a fost acordată cetățenia Federației Ruse în anul 1997.
117. Industria de producere a armamentului reprezintă unul din pilonii economiei transnis-

trene. Aceasta este susținută direct de către întreprinderile rusești implicate în producerea arme-
lor în Transnistria.

118. Începând cu anul 1993, întreprinderile transnistrene de armament s-au specializat în pro-
ducerea armamentului performant grație fondurilor și diferitelor comenzi provenind de la între-
prinderi rusești, printre care și grupul rus de producere și vânzare a armelor „Росвооружение” 
(Rosvoorujenye). Întreprinderile rusești furnizează întreprinderilor transnistrene tehnologii și 
echipamente necesare pentru producerea armamentului modern, la fel și materiale cu destinație 
militară. Pe de altă parte, întreprinderile transnistrene produc piese destinate producătorilor de 
arme rusești. De exemplu, întreprinderea Elektromaș primește din Federația Rusă piese pentru 
pistoale cu amortizoare, pe care ea le produce, și livrează piese pentru diferite sisteme de arma-
ment asamblate în Federația Rusă.
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119. Sub pretextul retragerii, GOR a furnizat întreprinderilor transnistrene piese și utilaje de uz 
militar. Uzina metalurgică din Râbnița, care produce mortiere de 82 mm, a primit în mod regulat 
camioane încărcate cu mortiere și obuze provenite din depozitul GOR din Colbasna (Cobasna), 
sub pretextul distrugerii munițiilor netransportabile.

120. Mai mult, există o interdependență între interesele transnistrene, economice sau de altă 
natură, și GOR, datorită angajării masive de către GOR a locuitorilor Transnistriei.

121. Astfel, circa 70% din comandamentul unității militare a GOR staționat la Colbasna (inclu-
siv depozitul de muniții) este constituit din locuitori din Râbnița și Colbasna, și 100% din per-
sonalul tehnic al depozitului de la Colbasna (șefi de depozite, tehnicieni, mecanici) îl constituie 
locuitorii regiunii.

122. În total, 50% din ofițerii GOR și 80% din subofițeri sunt locuitori ai „RMN”.
123. Există o cooperare juridică în domeniul transferului de deținuți între Federația Rusă și 

Transnistria, fără participarea autorităților moldovenești. Drept urmare, în cadrul acestei coo-
perări, deținuții ruși aflați în Transnistria au putut fi transferați în închisori din Federația Rusă.

124. Au continuat întrevederile între oficiali din Federația Rusă și cei din Transnistria, inclusiv 
prin participarea la aniversările declarației de independență a „RMN”.

125. Conducătorii „RMN” au primit distincții oficiale din partea diferitelor instituții ale Fede-
rației Ruse și au fost întâmpinați cu onoruri de către autoritățile de stat ale Federației Ruse. 

126. Federația Rusă are relații directe cu „RMN” în domeniul exportului de gaze.
127. Transnistria primește electricitate direct de la Federația Rusă.
128. Mărfurile produse în Transnistria sunt exportate pe piața rusă, anumite mărfuri fiind 

prezentate ca avându-și originea în Federația Rusă.
129. GOR cumpără anumite produse necesare pentru aprovizionarea trupelor direct de pe 

piața transnistreană.
130. Întreprinderile rusești au participat la privatizări în Transnistria. De exemplu, întreprin-

derea rusă „Iterra” a cumpărat cea mai mare întreprindere din Transnistria, uzina metalurgică 
din Râbnița, în pofida opoziției exprimate de către autoritățile Republicii Moldova.

131. Autoritățile moldovenești nu au recunoscut niciodată oficial „RMN” ca entitate statală.
 
D. „Jurisdicția” asupra teritoriilor ocupate
132. Printr-o serie de hotărâri, Curtea Europeană a recunoscut „jurisdicția” de facto a Fede-

rației Ruse asupra teritoriului separatist. Curtea a considerat că regimul separatist nu ar fi putut 
supraviețui fără sprijinul continuu de natură militară, economică și politică din partea Federației 
Ruse (Ilașcu și alții v. Moldova și Federația Rusă, hotărârea Marii Camere a CtEDO din 8 iulie 
2004; Ivanțoc și alții v. Moldova și Federația Rusă, hotărârea din 15 noiembrie 2011, Catan și alții 
v. Moldova și Federația Rusă, hotărârea Marii Camere a CtEDO din 19 octombrie 2012). 

LEGISLAȚIA PERTINENTĂ
133. Prevederile relevante ale Constituției (M.O., 1994, nr.1) sunt următoarele:
Articolul 1. Statul Republica Moldova
„[…]
(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile 

și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic repre-
zintă valori supreme și sunt garantate.”

Articolul 3. Teritoriul
„(1) Teritoriul Republicii Moldova este inalienabil.
(2) Frontierele țării sunt consfințite prin lege organică, respectând-se principiile și normele 

unanim recunoscute ale dreptului internațional.”
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Articolul 8. Respectarea dreptului internațional și a tratatelor internaționale
„(1) Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizației Națiunilor Unite și tratatele 

la care este parte, să-și bazeze relațiile cu alte state pe principiile și normele unanim recunoscute 
ale dreptului internațional.

(2) Intrarea în vigoare a unui tratat internațional conținând dispoziții contrare Constituției va 
trebui precedată de o revizuire a acesteia.”

Articolul 11. Republica Moldova, stat neutru
„(1) Republica Moldova proclamă neutralitatea sa permanentă.
(2) Republica Moldova nu admite dislocarea de trupe militare ale altor state pe teritoriul său.” 

ÎN DREPT
134. Din conținutul sesizării, Curtea observă că aceasta vizează în esență efectele neutralității 

declarate a Republicii Moldova în contextul ocupării unei părți a teritoriului național de trupe 
militare străine.

135. Astfel, sesizarea se referă la un ansamblu de elemente și principii cu valoare constituțio-
nală interconexe, precum suveranitatea, integritatea teritorială, securitatea națională și neutrali-
tatea militară.

A. ADMISIBILITATEA
136. În conformitate cu decizia sa din 10 septembrie 2014 (a se vedea § 3 supra), Curtea a reținut 

că, în temeiul articolului 135 alin.(1) lit.b) din Constituție, articolului 4 alin.(1) lit.b) din Legea cu 
privire la Curtea Constituțională și articolului 4 alin.(1) lit.b) din Codul jurisdicției constituțio-
nale, sesizarea privind interpretarea Constituției ține de competența Curții Constituționale.

137. Articolele 25 alin.(1) lit.g) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 38 alin.(1) 
lit.g) din Codul jurisdicției constituționale abilitează deputatul în Parlament cu dreptul de a sesiza 
Curtea Constituțională.

138. Curtea observă că aspectele abordate de către autorii sesizării nu au constituit anterior 
obiect de interpretare în instanța de contencios constituțional.

139. Curtea apreciază că sesizarea nu poate fi respinsă ca inadmisibilă și nu există nici un alt 
temei de sistare a procesului în conformitate cu prevederile articolului 60 din Codul jurisdicției con-
stituționale. Curtea reține că a fost sesizată legal și este competentă să hotărască asupra interpretării 
articolului 11 din Constituție. Prin urmare, Curtea va examina în continuare fondul sesizării.

140. În conformitate cu articolul 6 alin.(2) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Con-
stituțională își stabilește singură limitele de competență.

141. Problemele supuse Curții spre soluționare impun analiza a două chestiuni, care sunt 
interdependente. Având în vedere faptul că interpretarea privind neutralitatea permanentă influ-
ențează raționamentul privind interzicerea dislocării trupelor militare ale altor state pe teritoriul 
Republicii Moldova, Curtea va examina separat aceste chestiuni, unele aspecte urmând a fi abor-
date în comun. Astfel, Curtea va examina: a) neutralitatea permanentă; b) interdicția dislocării 
trupelor militare străine.

142. Curtea reține că prerogativa cu care a fost învestită prin articolul 135 alin.(1) lit.b) din 
Constituție presupune stabilirea sensului autentic și deplin al normelor constituționale, care 
poate fi realizată prin interpretarea textuală sau funcțională, în măsura în care poate fi dedusă din 
textul Constituției, ținând cont de caracterul generic al normei, situațiile concrete pe care legiui-
torul nu avea cum să le prevadă la momentul elaborării normei, reglementările ulterioare (conexe 
sau chiar contradictorii), situațiile complexe în care norma trebuie aplicată etc. 

143. Pentru a elucida aspectele abordate în sesizare, Curtea va opera, în special, cu prevederile 
articolului 11 în coroborare cu articolele 1 alin.(1), 3 și 8 din Constituție, utilizând toate metodele 
de interpretare legală.
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B. FONDUL CAUZEI
I. Statutul de neutralitate permanentă
1. Argumentele autorilor sesizării
144. Potrivit autorilor sesizării, statutul de neutralitate permanentă, proclamat în articolul 11 

din Constituție, prezintă anumite deficiențe de formulare, care necesită a fi interpretate de către 
Curtea Constituțională.

145. Autorii sesizării invocă faptul că, la momentul adoptării și intrării în vigoare a Constitu-
ției, pe teritoriul Republicii Moldova erau dislocate trupele militare ale Federației Ruse.

146. În viziunea autorilor sesizării, având în vedere contradicția evidentă între dislocarea de 
facto a trupelor militare străine (ruse) în regiunea estică a Republicii Moldova și interdicția de 
jure, prevăzută de articolul 11 din Constituție, neutralitatea permanentă a Republicii Moldova nu 
s-a realizat de facto niciodată și nu poate fi aplicată atât timp cât, prin prezența armatelor străine, 
este încălcată condiția de nedislocare a trupelor militare străine.

147. În același context, autorii sesizării invocă faptul că statutul de neutralitate nu a fost recu-
noscut oficial și expres pe plan internațional de nici un stat sau organizație internațională, precum 
și contextul geopolitic regional.

 
2. Argumentele autorităților
148. Potrivit Parlamentului, neutralitatea Republicii Moldova a fost declarată unilateral, nefi-

ind consecința unui tratat internațional.
149. În viziunea Parlamentului, prin proclamarea neutralității în articolul 11 din Constituție, 

Republica Moldova a făcut alegerea în orientarea politicii sale externe, pornind de la calea institu-
irii principiului neutralității permanente ca obiectiv de realizare plenară în cadrul relațiilor inter-
naționale.

150. Potrivit Parlamentului, opțiunea pentru statutul de neutralitate permanentă a fost deter-
minată de o serie de factori: necesitatea de a consolida suveranitatea în condiții politice complexe 
și lipsa tradițiilor de statalitate. Astfel, stabilitatea, absolut necesară pentru realizarea reformelor, 
implica retragerea de pe teritoriul statului a trupelor militare străine (ruse), detensionarea situa-
ției politice interne, definitivarea perspectivelor și direcțiilor de dezvoltare a țării.

151. În opinia Parlamentului se menționează că prevederile articolului 11 din Constituție nu 
se referă la raporturile Republicii Moldova cu alte țări sau organizații internaționale în vederea 
încheierii unor acorduri de respectare a neutralității și a garantării neagresiunii din exterior. 
Astfel, prevederile articolului 11 din Constituție nu stabilesc restricții pentru Republica Moldova 
în cazurile în care sunt întreprinse măsuri pentru apărarea suveranității, independenței, integri-
tății teritoriale și altor interese vitale ale țării, inclusiv prin utilizarea forțelor armate internațio-
nale sau ale altor state.

152. De asemenea, Parlamentul subliniază că prevederea constituțională prin care se proclamă 
neutralitatea permanentă a Republicii Moldova este compatibilă cu sistemul universal de securi-
tate colectivă, care permite Republicii Moldova să participe la operațiuni internaționale de menți-
nere a păcii.

153. Totuși, Parlamentul menționează că, în lipsa unor recunoașteri și garanții internaționale, 
efectele neutralității permanente nu sunt efectiv opozabile în plan internațional. Parlamentul 
invocă drept exemplu în acest sens prezența trupelor militare ruse în zona din stânga Nistrului, 
trupe care nu au fost retrase în ciuda faptului că Federația Rusă și-a asumat acest angajament, 
inclusiv la nivel internațional.

154. Astfel, în viziunea Parlamentului, prevederile articolului 11 din Constituție interzic declan-
șarea de agresiuni militare împotriva altor state, precum și folosirea teritoriului Republicii Mol-
dova pentru trupe străine care au drept scop agresiunea asupra altor state. Norma constituțională 
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nu se referă la acțiunile care au drept scop respingerea agresiunilor armate asupra Republicii 
Moldova și nu interzice încheierea oricărui tratat internațional care are ca scop să descurajeze 
și să prevină orice agresiune din exterior, precum și să garanteze suveranitatea, independența și 
integritatea teritorială a Republicii Moldova, inclusiv prin intervenția militară națională sau mul-
tinațională pentru a asigura acest scop.

155. Potrivit Guvernului, prevederile articolului 11 din Constituție, a căror interpretare se 
solicită, nu conțin ambiguități, imprecizii sau neclarități și din acest considerent nu necesită a 
fi interpretate. În viziunea Guvernului, prin natura întrebărilor formulate, sesizarea nu vizează 
interpretarea articolului 11 din Constituție, ci vizează posibilitatea de a deroga de la norma consti-
tuțională invocată, precum și analiza unor fapte.

156. Potrivit informației comunicate de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, 
statutul de neutralitate permanentă al Republicii Moldova este reglementat doar la nivel național 
prin articolul 11 din Constituție. La nivel internațional nu au fost încheiate acte juridice/tratate 
sau adoptată o rezoluție în cadrul ONU, care ar recunoaște expres acest statut. Până în prezent, 
Republica Moldova nu a întreprins acțiuni axate strict pe recunoașterea statutului său de neutra-
litate pe plan internațional. Unicul demers relevant în acest sens a fost inițiativa lansată în iunie 
2004 de către Președintele Republicii Moldova privind „Pactul de stabilitate și securitate pentru 
Republica Moldova”, care prevedea semnarea de către Federația Rusă, Statele Unite ale Americii, 
Ucraina, România și Uniunea Europeană a unui document politic prin care aceste țări urmau să 
respecte anumite principii și să promoveze o serie de obiective comune în raport cu Republica 
Moldova, inclusiv respectarea și garantarea neutralității Republicii Moldova. Scopul principal al 
acestei inițiative a fost crearea condițiilor externe favorabile pentru reglementarea conflictului 
transnistrean, însă discuțiile au eșuat.

157. Potrivit MAEIE, în practica internațională există diferite forme de neutralitate a statelor, 
specificul fiecăreia fiind determinat de contextul istoric și interese politice. Recunoașterea la nivel 
internațional a neutralității nu este o cerință obligatorie, ci o opțiune politică, care este promovată 
de către un stat în cazul în care corespunde intereselor acestuia.

158. Președintele Republicii Moldova nu a comunicat Curții opinia sa la acest subiect.
 
3. Aprecierea Curții
3.1. Principii fundamentale
1) Dreptul neutralității
159. Neutralitatea este un concept complex în dreptul internațional și în politică, care înseamnă, 

în esență, că un astfel de stat nu participă la războaie între alte state.
160. Drepturile și obligațiile beligeranților și ale statelor neutre în vremuri de conflict armat 

sunt guvernate de dreptul neutralității. Acest drept a fost transformat în secolul al XIX-lea în 
drept cutumiar și a fost codificat parțial în două convenții semnate la 18 octombrie 1907 la cea 
de-a doua Conferință de Pace de la Haga:

- A cincea Convenție cu privire la drepturile și îndatoririle puterilor și persoanelor neutre în 
caz de război terestru;

- A treisprezecea Convenție privind drepturile și îndatoririle puterilor neutre în războiul 
maritim.

161. Dreptul neutralității conferă un anumit număr de drepturi unui stat neutru. De exemplu, 
interzice orice atac pe teritoriul statului neutru de către beligeranți sau trecerea oricăror trupe, 
muniții sau provizii pe teritoriul său în interesul beligeranților. Statul neutru are, de asemenea, 
dreptul la libera circulație a bunurilor sale economice, iar resortisanții săi sunt liberi să tranzac-
ționeze pe uscat și pe mare cu orice alt stat, indiferent dacă este beligerant sau nu. Pe de altă 
parte, dreptul neutralității impune și anumite obligații asupra statului neutru. Nu este permis să 
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participe direct la conflictele armate sau să ajute beligeranții furnizându-le trupe sau arme. Este 
interzisă punerea teritoriului său la dispoziția beligeranților în scopuri militare, indiferent dacă se 
instalează baze operaționale, se deplasează trupe prin el sau chiar, în prezent, să îl survoleze. Statul 
neutru este obligat să asigure inviolabilitatea teritoriului său cu o armată echipată corespunzător. 

162. Dreptul neutralității nu impune condiții suplimentare care să limiteze politica externă a 
statului neutru și nici nu definește poziția pe timp de pace a unui stat neutru permanent. În special, 
practica și doctrina tradițională nu au împiedicat statele neutre să colaboreze cu autoritățile mili-
tare străine pentru a pregăti măsuri comune de apărare. În mod similar, un stat care s-a proclamat 
permanent neutru nu are obligația de a-și extinde neutralitatea asupra domeniului politic, ideo-
logic sau economic (a se vedea „White Paper on Neutrality”, Anexă la Raportul privind politica 
externă a Elveției pentru anii ’90 din 29 noiembrie 1993).

163. Dreptul neutralității acordă o mare libertate de acțiune și limitează luarea de către stat 
a deciziilor politice doar într-o foarte mică măsură. Neutralitatea nu este o instituție care deter-
mină conduita generală a politicii externe. Mai degrabă, este un statut în conformitate cu dreptul 
internațional public, al cărui conținut esențial îngust oferă o mare libertate pentru formularea 
unei politici externe adaptată nevoilor momentului și cea care, în practică, trebuie să fie în mod 
constant dezvoltată pentru a răspunde schimbărilor din scena politică internațională. Singurul 
principiu neschimbător inerent neutralității este neparticiparea unui stat la conflictele armate 
între alte state.

164. Drepturile statului neutru se rezumă la următoarele:
- Dreptul la independență, suveranitate și integritate teritorială, pe care și le asigură utilizând 

mijloacele apropriate, toate acestea fiind în conformitate cu principiile aplicate de către comuni-
tatea internațională.

- Statul permanent neutru exercită drepturile ce decurg din personalitatea sa internațională 
(dreptul de a fi parte la tratate, de a participa la conferințe internaționale).

- Statul neutru are dreptul să-și protejeze resortisanții pe teritoriul statelor beligerante.
- Statul neutru are dreptul la respectarea bunurilor sale.
- Statul permanent neutru va susține activ eforturile comunității internaționale în sfera dezar-

mării, fortificării încrederii și cooperării interstatale. În acest sens, statele neutre au dreptul de 
a participa la activitățile organizațiilor internaționale în vederea asigurării securității colective a 
statelor. Prin urmare, statul neutru permanent va avea dreptul de a face parte din alianțele defen-
sive, când acesta este atacat. Participarea statului neutru la asemenea alianțe, în anumite condiții, 
poate deveni o formă a garanției securității sale și a inviolabilității teritoriale. Totodată, statul 
neutru permanent nu va avea dreptul de a fi membru al organizațiilor internaționale ale căror 
scopuri și principii contravin statutului său.

- Dreptul la legitima apărare (individuală și colectivă) împotriva unui atac armat îndreptat 
contra suveranității și integrității teritoriale a statului.

- Statul neutru are dreptul să ia parte la operațiunile de menținere a păcii realizate sub egida 
organizațiilor internaționale. Practica demonstrează că statele neutre participă activ la acest gen 
de operațiuni.

2) Neutralitatea, instrument adaptabil pentru apărarea intereselor naționale
165. De-a lungul istoriei, neutralitatea nu a fost niciodată o instituție rigidă, fixă și neschim-

bată, nici în ceea ce privește conținutul său, nici durata sa. Dimpotrivă, statele au adaptat întot-
deauna instrumentul de neutralitate la cerințele internaționale și la propriile interese. Perioadele 
în care statele desfășoară o politică externă de angajare, cu o prezență activă pe scena internațio-
nală, pot alterna cu perioade în care statele pot fi mai rezervate în politica lor externă.

166. Neutralitatea descrie poziția unui stat într-un război care implică alte state. Neutralitatea 
este astfel definită în raport cu tensiunile și conflictele militare, adică în ceea ce privește formele 
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de bază ale nesiguranței. În esență, în acest context, ea are funcție maximă a politicii externe și de 
securitate. Un astfel de statut este potrivit atunci când state sau blocuri antagoniste se opun reci-
proc și țara în cauză se teme de izbucnirea conflictelor militare în care se poate implica și trebuie 
să se apere singură.

167. Neutralitatea ar trebui să rămână un instrument de politică externă și de securitate, atâta 
timp cât rămâne mai adecvat decât alte instrumente pentru a proteja interesele naționale.

3) Neutralitatea și securitatea
168. În lumina provocărilor cu care se confruntă statele la sfârșitul secolului XX și începutul 

secolului XXI, neutralitatea nu poate fi înțeleasă ca un statut care justifică inacțiunea și neimpli-
carea, ca o poziție de pasivitate și izolare. Maxima-cheie în sistemul actual de securitate colectivă 
este solidaritatea cu alții, deoarece în multe domenii interesele individuale ale statelor pot fi rea-
lizate numai prin disponibilitatea de a împărtăși responsabilitățile internaționale și de a participa 
la rezolvarea problemelor internaționale și la luarea deciziilor internaționale. Interesele statelor 
pot fi satisfăcute doar prin solidaritate globală, prin cooperare și participare la nivel mondial și 
regional.

169. Odată cu sfârșitul Războiului Rece, au apărut diferite tipuri de pericole, unele neaștep-
tate, altele uitate: conflictele regionale din interiorul țărilor est-europene declanșate de naționa-
lism, probleme minoritare, aspirații secesioniste sau dispute transfrontaliere, războaie în afara 
Europei cu implicații pentru continentul nostru, constrângere cu arme de distrugere în masă sau 
arme convenționale la fel de eficiente, terorism, migrație în masă și valuri de refugiați, distrugerea 
mediului și dezastre.

170. Întrucât eforturile combinate sunt necesare pentru combaterea acestor pericole, ele nu pot 
fi abordate prin măsuri naționale, ci numai prin cooperare internațională, mai ales prin acțiuni 
comune la nivel european. O asemenea apărare necesită o abordare multinațională.

171. Același lucru este valabil și pentru crearea unor instrumente eficiente de prevenire și de 
limitare a conflictelor regionale care amenință stabilitatea și securitatea europeană. 

172. Dacă neutralitatea ar însemna interzicerea cooperării cu alte țări în domeniul politicii de 
securitate, aceasta ar reprezenta un obstacol periculos pentru măsurile internaționale care vizează 
combaterea acestor amenințări.

173. Orice țară care nu participă la cooperarea în domeniul politicii internaționale de securi-
tate riscă să fie izolată. O astfel de țară nu ar mai fi un partener respectat și echitabil în Europa. În 
caz de amenințare, probabil că nu ar putea să se bazeze pe solidaritate și sprijin din partea parte-
nerilor săi și ar fi deosebit de vulnerabilă la anumite pericole.

174. Dreptul neutralității dezvoltat la începutul secolului trecut se referă la comportamentul 
statelor neutre în caz de război și nu menționează măsurile de apărare preventivă în timp de 
pace. În măsura în care, la sfârșitul secolului trecut, armele s-au dezvoltat în așa fel încât să nu mai 
putem asigura apărarea noastră decât prin cooperarea cu alte țări în anumite domenii, această 
cooperare (cu condiția să nu depășească anumite limite) trebuie considerată compatibilă cu 
spiritul neutralității. Acest lucru se aplică cu atât mai mult cu cât un stat neutru nu este numai 
îndreptățit, ci și obligat să ia măsuri de precauție militare pe care le poate solicita în mod rezo-
nabil, pentru a-i permite să se apere eficient împotriva atacurilor posibile.

3.2. Practica altor state
175. Ca opțiune politică, unele state și-au declarat, prin diverse documente interne, statutul de 

neutralitate permanentă. 
Elveția. Regimul este stabilit încă din 1815 prin Tratatul de garantare a neutralității Elveției, 

reconfirmat prin art.435 al Tratatului de la Versailles. 
Luxemburg. Neutralitatea sa a încetat să mai fie garantată prin Tratatul de la Versailles, dar a 

fost menținută unilateral până la invadarea teritoriului luxemburghez de către Germania, în 1940.
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Austria. Statutul de neutralitate permanentă al Austriei a fost declarat în scopul obținerii retra-
gerii trupelor de ocupație, printr-o lege internă a acesteia în 1954, care a intrat în vigoare la 5 
noiembrie 1955, după semnarea la 5 mai 1955 a Tratatului de stat între Austria și cele 4 mari 
puteri (Anglia, Franța, URSS si SUA), și a fost primită în ONU în același an.

Malta. Și-a declarat unilateral neutralitatea permanentă, iar statele europene au luat act de 
această declarație prin actul final al Reuniunii de la Madrid, din 1983 a Conferinței pentru Secu-
ritate și Cooperare în Europa.

Laos. Neutralitatea sa permanentă este stabilită prin Declarația guvernamentală din 9 iulie 
1962 și prin Declarația asupra neutralității Laosului, din 23 iulie 1962, Geneva.

Cambogia. Neutralitatea Cambogiei a fost stabilită printr-o lege constituțională, la 12 ianu-
arie 1957, definită de către prințul Norodom Sihanouk ca expresia unei politici internaționale. 
Conform principiului neutralității, Cambogia nu întreprindea nicio agresiune contra unei țări 
străine, însă daca era victima unui atac, își rezerva dreptul de a se apăra, de a face apel la Organi-
zația Națiunilor Unite, a cărei membră este, sau la o mare putere cu care era în relații bune.

Un caz aparte îl reprezintă Turkmenistanul, stat nou apărut ca urmare a dezmembrării fostei 
URSS. După ce s-a hotărât, printr-o lege internă, că va avea un statut de neutralitate perma-
nentă, printr-o rezoluție din 1995 Adunarea Generală a recunoscut acest statut și a cerut statelor 
membre ale ONU să-l respecte și să-l sprijine.

176. Pentru a fi efectiv opozabile în plan internațional, unele state au obținut recunoașterea prin 
acte multilaterale și garantarea internațională a acestui statut (cazul Austriei și cel al Laosului).

3.3. Aplicarea principiilor enunțate în prezenta cauză
177. Neutralitatea ține de politica externă și de securitate a statului. Neutralitatea Republicii 

Moldova este strâns legată de contextul său istoric, ocupația militară a zonei de est fiind un factor 
determinant în proclamarea sa în Constituție. Din punct de vedere istoric și constituțional, neu-
tralitatea nu a fost niciodată un scop în sine, ci mai degrabă un instrument, printre multe altele, 
care să permită Republicii Moldova să-și atingă adevăratele obiective, printre care se numără 
retragerea trupelor străine de pe teritoriul său, consolidarea independenței și restabilirea integri-
tății sale teritoriale.

178. Din redacția articolului 11 din Constituție pot fi deduse două caracteristici distinctive ale 
instrumentului neutralității permanente a Republicii Moldova. În primul rând, neutralitatea per-
manentă înseamnă că Republica Moldova se angajează să rămână neutră în orice conflict din pre-
zent și viitor, indiferent de identitatea beligeranților și de locul și momentul declanșării acestuia. 
În al doilea rând, neutralitatea Republicii Moldova înseamnă că Republica Moldova nu admite 
dislocarea de trupe militare ale altor state pe teritoriul său. Aceasta însă nu împiedică Republica 
Moldova să se folosească de toate mijloacele pe care le are la dispoziție pentru a se apăra în mod 
militar împotriva oricărui agresor și pentru a preveni orice act incompatibil cu neutralitatea sa, 
pe care beligeranții îl pot comite pe teritoriul său.

179. Republica Moldova a înscris în Constituția sa statutul de neutralitate, fără a fi cerut însă 
confirmarea lui în cadrul ONU. De fapt, nici un stat nu a recunoscut neutralitatea Republicii 
Moldova și nu există garanții internaționale ale acestui statut (așa cum există în cazul Austriei). 
Ocupația militară a unei părți a teritoriului Republicii Moldova în momentul declarării neutra-
lității, precum și lipsa recunoașterii și a garanțiilor internaționale a acestui statut, nu afectează 
validitatea prevederii constituționale referitoare la neutralitate.

180. Articolul 11 din Constituție prevede că „Republica Moldova proclamă neutralitatea sa 
permanentă”. Deși în paragraful al doilea al articolului este specificat că „Republica Moldova nu 
admite dislocarea de trupe militare ale altor state pe teritoriul său”, din timpul ocupației sovietice 
a actualului teritoriu al Republicii Moldova (1944-1991) până în prezent în partea estică a țării 
mai sunt dislocate trupe de ocupație ale Federației Ruse. Practic, ocupația sovietică/rusească nu 
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a încetat în partea estică a țării nici astăzi, cu toate că a fost proclamată independența Republicii 
Moldova. Federația Rusă a recunoscut-o, dar și-a retras armata numai din partea vestică a terito-
riului moldovenesc (au mai rămas sub ocupație 11% din suprafața Republicii Moldova).

181. Astfel, faptul că Federația Rusă nu și-a retras trupele sale de ocupație din estul țării, ci, 
dimpotrivă, și-a consolidat prezența militară în partea transnistreană a Republicii Moldova, con-
stituie o încălcare a prevederilor constituționale referitoare la independența, suveranitatea, 
integritatea teritorială și neutralitatea permanentă a Republicii Moldova, precum și a drep-
tului internațional.

182. Neutralitatea și independența sunt interdependente: independența este atât ceea ce 
neutralitatea încearcă să protejeze, cât și, deoarece statul trebuie să poată lua decizii în mod liber, 
o condiție sine qua non a neutralității. Pentru a fi credibil, un stat neutru permanent trebuie să 
dovedească un grad suficient de independență reală față de alte țări. Numai atunci va fi în măsură 
să reziste presiunilor la care ar putea fi expusă în momente de criză și să își îndeplinească obliga-
țiile ca stat neutru.

183. Curtea reține, cu cât Republica Moldova rămâne sub ocupație militară, cu atât mai rela-
tivă este independența și autonomia pe care statutul său de neutralitate trebuie să le implice.

184. Dreptul neutralității nu impune condiții suplimentare care să limiteze politica externă a 
statului neutru și nici nu definește poziția pe timp de pace a unui stat neutru permanent. Singurul 
principiu neschimbător inerent neutralității este neparticiparea unui stat în conflictele armate 
între alte state.

185. Curtea reține că scopul oricărei politici de securitate trebuie să fie asigurarea securității la 
patru nivele: individual (cetățeni), colectiv (asociații de interese), național (stat) și internațional 
(mediul extern). Aceasta presupune o ajustare continuă a sistemului național de securitate la 
mediul extern și intern pentru a face față noilor provocări și probleme de securitate pe toate cele 
cinci dimensiuni: politic, militar, economic, ecologic și social, inclusiv: individual, cultural, ener-
getic, alimentar, informațional, comunicații, telecomunicații, resurse etc.

186. Asigurarea securității Republicii Moldova trebuie făcută în condițiile luării în considerare 
a factorilor geopolitici care își exercită influența în regiunea sud-est-europeană și direct asupra 
statului.

187. Asigurarea securității și apărării naționale presupune faptul că nu pot fi sacrificate inte-
resele proprii în favoarea altui stat, grup de state sau organisme internaționale și că, în caz că 
se atentează la componente ale securității sale, statul poate să și le mențină, inclusiv cu ajutorul 
forțelor armate naționale și internaționale. 

188. Curtea reține că Constituția nu poate fi un „pact sinucigaș” („The Constitution is not 
a suicide pact”). Astfel, în cazul unei amenințări în adresa unor asemenea valori fundamentale 
constituționale, precum independența națională, integritatea teritorială sau securitatea statului, 
autoritățile Republicii Moldova sunt obligate să ia toate măsurile necesare, inclusiv de ordin mili-
tar, care i-ar permite să se apere eficient împotriva acestora.

189. Mai mult, în condițiile unor capacități independente limitate de apărare tot mai evidente, 
este imperativă o mai mare cooperare internațională, atât bilaterală, cât și multilaterală. 

190. Este evident că statutul de neutralitate nu constituie un obstacol în politica de apărare a 
Republicii Moldova. O interpretare prea restrictivă, limitând foarte mult posibilitățile de apărare, 
ar fi un handicap pentru țara noastră și pentru locuitorii săi. Scopul neutralității este de a spori 
securitatea țării, nu de a-i limita capacitatea de apărare.

191. Dacă Republica Moldova nu ar mai fi capabilă să se apere singură împotriva amenință-
rilor, ea ar trebui să-și adapteze actuala politică de securitate și apărare la noile circumstanțe.

192. Mai mult, statutul de neutralitate nu este opozabil statului agresor, deoarece statul nu se 
poate abține când este agresat. Neutralitatea creează drepturi și obligații speciale, care, de regulă, 
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nu există în timp de pace și care iau sfârșit odată cu încheierea ostilităților sau în momentul în 
care războiul izbucnește între statul neutru și unul din beligeranți. Statul neutru are dreptul la 
legitima apărare (individuală și colectivă) împotriva unui atac armat îndreptat contra suverani-
tății și integrității teritoriale a statului.

193. În același sens, articolul 51 din Carta ONU prevede că: „Nici o dispoziție din prezenta 
Cartă nu va aduce atingere dreptului inerent de autoapărare individuală sau colectiva în cazul în 
care se produce un atac armat împotriva unui Membru al Națiunilor Unite, până când Consiliul 
de Securitate va fi luat masurile necesare pentru menținerea păcii și securității internaționale. 
Masurile luate de Membri în exercitarea acestui drept de autoapărare vor fi aduse imediat la 
cunoștință Consiliului de Securitate și nu vor afecta în nici un fel puterea și îndatorirea Consi-
liului de Securitate, în temeiul prezentei Carte, de a întreprinde oricând acțiunile pe care le va 
socoti necesare pentru menținerea sau restabilirea păcii și securității internaționale”.

194. Curtea Constituțională reține că dispozițiile Constituției implică faptul că asigurarea inde-
pendenței și securității statului, inclusiv prin utilizarea forțelor armate, pot fi efectuate atât pe plan 
național, cât și pe plan internațional. În conformitate cu Constituția (dispozițiile articolului 8), în 
timp ce trebuie să ia în seamă limitele și interdicțiile consacrate în Legea Fundamentală, tratatele 
internaționale ale Republicii Moldova și legile adoptate în scopul punerii în aplicare a acestor 
tratate pot prevedea diferite măsuri pentru asigurarea independenței și securității statului la nivel 
internațional, inter alia, măsuri de apărare internațională colectivă și/sau alte măsuri comune, 
măsuri de consolidare a păcii și securității internaționale, alte măsuri de cooperare internațională 
cu caracter militar, al căror temei, scop și caracter sunt clare și motivate constituțional. 

195. Unul din angajamentele Republicii Moldova în partea ce ține de asigurarea securității 
statului și a independenței sale a fost asumat prin aderarea la Organizația Națiunilor Unite. În 
acest context, ONU cere membrilor săi „să ia măsuri colective eficace pentru prevenirea și înlă-
turarea amenințărilor împotriva păcii și pentru reprimarea oricăror acte de agresiune sau a altor 
încălcări ale păcii” (p.1 art.1 din Carta ONU). De asemenea, nici un membru al ONU nu poate să 
se eschiveze de la îndeplinirea obligațiilor conform Cartei, cu excepția cazului când va fi eliberat 
de la îndeplinirea lor de către Consiliul de Securitate. Articolul 2 din Carta ONU prevede că 
„toți membrii Organizației […] trebuie să-și îndeplinească cu bună credință obligațiile asumate 
potrivit prezentei Carte”, iar articolul 25 prevede angajamentul membrilor ONU „să accepte și 
să execute hotărârile Consiliului de Securitate”, deoarece anume Consiliul de Securitate poartă 
răspunderea principială pentru menținerea păcii și securității internaționale (art.24). 

196. În conformitate cu prevederile articolelor 41 și 42 din Cartă, statele membre ale ONU, 
prin decizia Consiliului de Securitate, sunt obligate să participe la sancțiunile cu caracter nemili-
tar sau militar. Statul va autoriza desfășurarea pe teritoriul său a oricărui tip de acțiuni decise de 
Consiliul de Securitate în baza Capitolului VII al Cartei, inclusiv dreptul de trecere ce urmează a 
fi acordat de către stat în vederea realizării sancțiunilor împotriva agresorului (art.43 din Carta 
ONU). Acestea nu pot fi considerate ca acte de război în sensul dreptului internațional, ci ca 
acțiuni polițienești față de statele care se fac vinovate de încălcarea dreptului internațional și, prin 
aceasta, nu intră în câmpul de aplicare al neutralității, fiind considerate compatibile cu un sistem 
de securitate colectivă. 

197. La fel, în conformitate cu articolul 51 din Cartă, statele membre ale ONU pot acorda 
ajutor victimei agresiunii, anunțând Consiliul de Securitate despre măsurile întreprinse.

198. Sarcina principală a unei politici de securitate este eliminarea cauzelor structurale ale 
conflictelor violente potențiale. Instrumentele concrete pentru evitarea conflictelor pot fi printre 
altele: diplomația preventivă, depistarea precoce și acțiunile în timp util, soluționarea pașnică 
a conflictelor, dar și amenințarea cu sancțiunile, dezarmarea și construirea încrederii militare. 
Gestionarea crizelor și prevenirea conflictelor se pot desfășura, de asemenea, în cadrul Uniunii 
Europene, al parteneriatelor NATO sau al OSCE. 
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199. Neutralitatea modernă nu exclude cooperarea cu membrii alianțelor sau cu alianțele mili-
tare în scopul consolidării capacității de apărare a Republicii Moldova, atâta timp cât aceștia pot 
să convină asupra problemelor-cheie. În acest context de parteneriat, operațiunile de menținere a 
păcii sunt perfect compatibile cu neutralitatea. State neutre, precum Austria, participă activ la sar-
cinile UE de gestionare a crizelor, așa cum prevede Tratatul de la Lisabona. Austria, de asemenea, 
cooperează îndeaproape și cu NATO în domenii importante și necesare, cum ar fi gestionarea 
crizelor, operațiunile umanitare sau menținerea păcii.

200. În mod similar, Republica Moldova, noua Strategie a Securității Naționale, aprobată de 
Parlament la 15 iulie 2011, stabilește că în contextul securității Republicii Moldova un rol aparte 
revine participării la eforturile globale, regionale și subregionale de promovare a stabilității și 
securității internaționale prin cooperarea în cadrul ONU, OSCE, NATO și alte organizații inter-
naționale, precum și participării la misiunile în cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comună 
a UE (PSAC).

201. Strategia prevede că securitatea națională a Republicii Moldova nu poate fi concepută în 
afara contextului securității europene și că în cadrul eforturilor de integrare o atenție deosebită 
va fi acordată intensificării cooperării cu UE pe linia PESC și PSAC, orientată spre consolidarea 
securității naționale și regionale.

II. Interdicția dislocării trupelor militare ale altor state
202. Dispozițiile articolului 11 din Constituție, potrivit căruia nu pot fi dislocate baze militare 

străine pe teritoriul Republicii Moldova, inter alia, înseamnă că pe teritoriul Republicii Moldova 
nu poate fi nici o bază militară, care este condusă și controlată de către state străine. 

203. Îndeplinirea adecvată a imperativelor care decurg din apărarea integrității teritoriale și 
securității statului este o prioritate constituțională a politicii externe și de securitate a Republicii 
Moldova. Printre altele, aceasta înseamnă necesitatea de a pune în aplicare standardele europene 
privind drepturile și libertățile omului, datoria de a asigura dezvoltarea sistemului național de 
apărare în conformitate cu necesitățile sistemului de apărare, inclusiv colectivă, și, de asemenea, 
de a asigura cheltuielile corespunzătoare de apărare pentru astfel de dezvoltare. Identificarea 
garanțiilor maxime și indispensabile de securitate și de asigurare a ordinii democratice constituți-
onale, deși nu sunt menționate în mod direct în Constituție, constituie o „valoare constituțională” 
intrinsecă. Fără un astfel de imperativ, în mod evident, Constituția, ca un pact public, ar fi lipsită 
de valoare, iar statul nu ar mai fi considerat binele comun pentru întreaga societate. Prin urmare, 
asigurarea imperativului securității, independenței și ordinii democratice constituționale este, de 
asemenea, o valoare constituțională.

204. Articolul 11 din Constituție trebuie să fie văzut ca un instrument de protecție, și nu ca 
un obstacol în protecția independenței, democrației și altor valori constituționale ale Repu-
blicii Moldova.

III. Participarea la sistemele de securitate colectivă
205. Neutralitatea Republicii Moldova, exemplu de compatibilitate a statutului de neutrali-

tate cu sistemul universal de securitate colectivă, conține date privind participarea contingentelor 
armate ale Republicii Moldova la operațiunile realizate sub egida ONU în vederea menținerii 
păcii și securității în „zonele fierbinți”.

206. Prin urmare, Curtea consideră că, alături de exemplele oferite de Austria și Elveția, Repu-
blica Moldova, stat permanent neutru, nu este neutră în chestiunile legate de pacea mondială, 
contribuind efectiv la fortificarea securității internaționale.

207. Participarea la un sistem colectiv de securitate, care, asemenea sistemului de securitate 
al Națiunilor Unite, ar impune sancțiuni colective împotriva agresorilor și infractorilor de drept 
internațional, nu este în contradicție cu statutul de neutralitate. Măsura în care un sistem sau altul 
de securitate sau alianță sunt contrare statutului de neutralitate trebuie evaluată în fiecare caz 
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în parte, neexistând o interdicție general aplicabilă. Decizia se va baza în principal pe răspunsul 
la întrebarea dacă participarea la sistemul de apărare regional va proteja țara și populația mai 
eficient decât neparticiparea.

Din aceste motive, în temeiul articolelor 140 din Constituție, 26, 28 și 281 din Legea cu privire 
la Curtea Constituțională și 6, 61, 62 lit.b), 68 și 75 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea 
Constituțională în unanimitate, 

HOTĂRĂȘTE:
1. În sensul articolului 11 din Constituție coroborat cu articolele 1 alin.(1), 3 și 8 din Consti-

tuție:
- Ocupația militară a unei părți a teritoriului Republicii Moldova în momentul declarării 

neutralității, precum și lipsa recunoașterii și a garanțiilor internaționale ale acestui statut, nu 
afectează validitatea prevederii constituționale referitoare la neutralitate;

- în cazul unor amenințări în adresa valorilor fundamentale constituționale, precum 
independența națională, integritatea teritorială sau securitatea statului, autoritățile Repu-
blicii Moldova sunt obligate să ia toate măsurile necesare, inclusiv de ordin militar, care i-ar 
permite să se apere eficient împotriva acestor amenințări;

- dislocarea pe teritoriul Republicii Moldova a oricăror trupe sau baze militare, conduse și 
controlate de către state străine, este neconstituțională;

- participarea Republicii Moldova la sisteme colective de securitate, asemenea sistemului de 
securitate al Națiunilor Unite, operațiuni de menținere a păcii, operațiuni umanitare etc., care ar 
impune sancțiuni colective împotriva agresorilor și infractorilor de drept internațional, nu este în 
contradicție cu statutul de neutralitate.

2. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la 
data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Alexandru TĂNASE
Nr.14. Chișinău, 2 mai 2017. 
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DECIZIA 
CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

de inadmisibilitate a sesizării nr.56c/2017 privind avizarea amendamentelor
la proiectul de lege privind modificarea articolului 70 din Constituție

(imunitatea deputatului) nr. 41 din 02.05.2017 

Monitorul Oficial nr.149-154/60 din 12.05.2017 

Curtea Constituțională, statuând în componența: 
Dl Alexandru TĂNASE, președinte,
Dl Aurel BĂIEȘU, Dl Igor DOLEA, Dl Tudor PANȚÎRU, Dl Victor POPA, Dl Veaceslav 

ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dnei Ludmila Chihai, grefier, 
Având în vedere sesizarea depusă la 2 mai 2017, 
Înregistrată la aceeași dată,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând la 2 mai 2017 în camera de consiliu, 
Pronunță următoarea decizie: 

ÎN FAPT
1. La originea cauzei se află demersul Comisiei juridice, numiri și imunități de a aviza amen-

damentele constituționale propuse de un grup de deputați la proiectul de lege pentru modificarea 
articolului 70 din Constituția Republicii Moldova.

 
A. Motivele sesizării
2. Prin Avizul nr.4 din 18 aprilie 2016, Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra proiec-

tului de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituție, prin care se propunea excluderea 
din acest articol a alin.(3) .

3. Respectivul proiect de lege constituțională a fost înregistrat în Parlament la 21 aprilie 2016.
4. La 30 martie 2017, proiectul de lege a fost adoptat în prima lectură. În procesul de pregătire 

a proiectului de lege pentru a fi examinat în lectura a doua, un grup de deputați au înaintat mai 
multe amendamente, după cum urmează:

„La alineatul (1) din art.70 cuvintele „didactice și științifice” se înlocuiesc cu cuvintele „didac-
tice, științifice și de creație”;

Alineatul (3) din art.70 va avea următorul cuprins:
(3) Deputatul dispune doar de imunitate funcțională, în condițiile legii.”
 
B. Legislația pertinentă
5. Prevederile relevante ale Constituției (republicată în M.O., 2016, nr.78, art.140) sunt urmă-

toarele:
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Articolul 72. Categorii de legi
„(1) Parlamentul adoptă legi constituționale, legi organice și legi ordinare.
(2) Legile constituționale sunt cele de revizuire a Constituției.
[...]”
Articolul 135. Atribuțiile [Curții Constituționale]
„(1) Curtea Constituțională: 
[...]
c) se pronunță asupra inițiativelor de revizuire a Constituției;
[...]”
Articolul 141. Inițiativa revizuirii
„(1) Revizuirea Constituției poate fi inițiată de:
[...]
b) un număr de cel puțin o treime de deputați în Parlament;
[...]
(2) Proiectele de legi constituționale vor fi prezentate Parlamentului numai împreună cu 

avizul Curții Constituționale, adoptat cu votul a cel puțin 4 judecători.”
Articolul 142. Limitele revizuirii
„(1) Dispozițiile privind caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum și cele 

referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin 
referendum, cu votul majorității cetățenilor înscriși în listele electorale.

(2) Nici o revizuire nu poate fi făcută, dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora.

(3) Constituția nu poate fi revizuită pe durata stării de urgență, de asediu și de război.”
Articolul 143. Legea privind modificarea Constituției
„(1) Parlamentul este în drept să adopte o lege cu privire la modificarea Constituției după cel 

puțin 6 luni de la data prezentării inițiativei corespunzătoare. Legea se adoptă cu votul a două 
treimi din deputați.

(2) Dacă, de la prezentarea inițiativei cu privire la modificarea Constituției, Parlamentul nu 
a adoptat timp de un an legea constituțională corespunzătoare, propunerea se consideră 
nulă.” 

ÎN DREPT
B. Aprecierea Curții
6. Examinând admisibilitatea sesizării privind avizarea amendamentelor unui grup de depu-

tați la proiectul de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituție, Curtea Constituțională 
menționează următoarele.

7. Potrivit articolului 141 din Constituție, revizuirea Constituției poate fi inițiată de un număr 
de cel puțin o treime de deputați în Parlament. Totodată, potrivit alin.(2) al acestui articol, 
proiectele de legi constituționale vor fi prezentate Parlamentului numai împreună cu avizul 
Curții Constituționale, adoptat cu votul a cel puțin 4 judecători.

8. La 18 aprilie 2016, Curtea Constituțională a pronunțat Avizul nr.4 asupra inițiativei de revi-
zuire a articolului 70 din Constituție, prin care un grup de deputați a propus excluderea alinea-
tului (3) de la articolul 70 din Constituție.

9. Curtea constată că după adoptarea proiectului de lege constituțională în prima lectură un 
grup de deputați au propus mai multe amendamente la conținutul proiectului.

10. În acest sens, Curtea reține că, potrivit Hotărârii nr.7 din 4 martie 2016, în cazul amenda-
mentelor deputaților acceptate de Parlament în lectura a doua la un proiect de lege privind revi-
zuirea Constituției, este obligatorie avizarea repetată de către Curtea Constituțională.
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11. Totodată, în cazul în care Curtea Constituțională avizează repetat un proiect de lege de 
revizuire a Constituției, amendat substanțial în cadrul celei de-a doua lecturi în Parlament, acest 
proiect urmează să parcurgă toate procedurile expuse la articolul 143 alin.(1) din Constituție.

12. În același timp, Curtea subliniază că, potrivit articolului 143 alin.(2) din Constituție, dacă, 
de la prezentarea inițiativei cu privire la modificarea Constituției, Parlamentul nu a adoptat timp 
de un an legea constituțională corespunzătoare, propunerea se consideră nulă.

13. În speță, Curtea constată că inițiativa legislativă de modificare a articolului 70 din 
Constituție a fost înregistrată în Parlament la 21 aprilie 2016. Prin urmare, termenul stabilit 
la articolul 143 alin.(2) din Constituție pentru adoptarea proiectului de lege enunțat a expirat la  
21 aprilie 2017.

14. Ținând cont de cele menționate, Curtea reține că amendamentele unui grup de deputați, 
prezentate la proiectul de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituție, nu pot fi avizate 
de Curtea Constituțională, fapt pentru care sesizarea urmează a fi respinsă.

15. Curtea Constituțională va emite Avizul său la prezentarea unui nou proiect de lege pentru 
modificarea și completarea articolului 70 din Constituție, proiect care urmează să parcurgă toate 
procedurile expuse la articolul 143 alin.(1) din Constituție.

Din aceste motive, în temeiul articolului 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 
articolelor 61 alin.(3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

DECIDE:
1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind avizarea amendamentelor unui grup de deputați la 

proiectul de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova.
2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la 

data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Alexandru TĂNASE
Nr.41. Chișinău, 2 mai 2017. 
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DECIZIA 
CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MODLOVA

de inadmisibilitate a sesizării nr.87b/2017 privind interpretarea  
articolelor 6, 98 alin.(3), 100, 103 alin.(2), 104 alin.(1) și 106 din Constituție  

și controlul constituționalității art.29 alin.(3) din Regulamentul Parlamentului,  
adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996, și a Hotărârii Parlamentului  

nr.1 din 20 ianuarie 2016 pentru aprobarea Programului de activitate  
al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului nr. 69 din 27.06.2017 

Monitorul Oficial nr.429-433/133 din 08.12.2017 

Curtea Constituțională, statuând în componența: 
Dl Tudor PANȚÎRU, președinte, 
Dl Aurel BĂIEȘU, Dl Igor DOLEA, Dna Victoria IFTODI, Dl Victor POPA, Dl Veaceslav 

ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dnei Aliona BALABAN, grefier, 
Având în vedere sesizarea depusă la 21 iunie 2017, 
Înregistrată la aceeași dată,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând la 27 iunie 2017 în camera de consiliu, 
Pronunță următoarea decizie: 

ÎN FAPT
1. La 21 iunie 2017, Grigore Cobzac, Tudor Deliu, Maria Ciobanu și Iurie Țap, deputați în 

Parlament, au adresat Curții Constituționale o sesizare, prin care solicită:
- interpretarea articolelor 6, 98 alin.(3), 100, 103 alin.(2), 104 alin.(1) și 106 din Constituție în 

coroborare cu articolele 1 alin.(3) și 7 din Constituție, sub următoarele aspecte:
„1) Constituie dubii rezonabile în raport cu persoanele oficiale, exponente ale unui interes politic 

deosebit, existența informațiilor despre un fapt ilicit, documentat de către o comisie de anchetă 
parlamentară, inclusiv relatat pe larg de către presa de investigație, față de care este pornită urmă-
rirea penală, având în vedere jurisprudența anterioară a Înaltei Curți?

2) Care este procedura legală de exercitare a atribuțiilor și de acționare a Parlamentului, dacă 
în raport cu persoanele oficiale din Guvern, exponente ale unui interes politic deosebit, există dubii 
rezonabile de integritate, iar Parlamentul, dând dovadă de solidaritate politică și de partid, igno-
rează principiile constituționale și nu atrage la răspundere politică Guvernul?

3) Urmează Comisia permanentă din Parlament, și anume Comisia juridică pentru numiri și 
imunități, să respecte procedura de verificare a candidaților sub aspect de integritate în vederea 
evitării cazurilor care pun sub semn de întrebare reputația exponenților viitorului Executiv? 
Urmează să fie respectat principiul transparenței în acest exercițiu?”

- controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr.1 din 20 ianuarie 2016 pentru apro-
barea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului;
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- controlul constituționalității art.29 alin.(3) din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin 
Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996.

 
A. Motivele sesizării
2. Motivele sesizării, astfel cum au fost expuse de autorii acesteia, pot fi rezumate după cum 

urmează. 
3. Prin Hotărârea Parlamentului nr.74 din 21 aprilie 2016 a fost instituită Comisia de anchetă 

pentru verificarea activității Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei” în legătură cu informațiile 
depuse în Parlament referitoare la organizarea de către angajații întreprinderii menționate a 
transportării ilegale, în afara teritoriului Republicii Moldova, a substanțelor interzise. 

4. Invocând implicarea unor membri ai Guvernului în exportul acestor substanțe, autorii 
sesizării solicită interpretarea articolelor 6, 98 alin.(3), 100, 103 alin.(2), 104 alin.(1) și 106 din 
Constituție în coroborare cu articolele 1 alin.(3) și 7, în vederea stabilirii procedurii de atragere la 
răspundere politică a Guvernului, membrii căruia sunt suspectați de lipsă de integritate, în cazul 
în care Parlamentul nu acționează.

5. De asemenea, autorii sesizării consideră neconstituțională Hotărârea Parlamentului nr.1 din 
20 ianuarie 2016 pentru aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului 
de încredere Guvernului, menționând că Parlamentul a încălcat procedura de învestire a Guver-
nului.

6. La fel, autorii sesizării consideră neconstituțional art.29 alin.(3) din Regulamentul Parla-
mentului, care stabilește că în ședința Parlamentului președintele comisiei sau un alt membru 
numit de comisie prezintă numai rapoartele și avizele aprobate de comisie. 

7. Autorii sesizării pretind că prevederile legale și hotărârea contestată sunt contrare artico-
lelor 1 alin (3), 34, 64 alin.(1), 73, 98 și 104 din Constituție.

 
B. Legislația pertinentă
8. Prevederile relevante ale Constituției (republicată în M.O., 2016, nr.78, art.140) sunt urmă-

toarele:
Articolul 1. Statul Republica Moldova
„(1) Republica Moldova este un stat suveran și independent, unitar și indivizibil.
(2) Forma de guvernământ a statului este republica.
(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile 

și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic repre-
zintă valori supreme și sunt garantate.”

Articolul 6. Separația și colaborarea puterilor 
„În Republica Moldova puterea legislativă, executivă și judecătorească sunt separate și colabo-

rează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituției.”
Articolul 7. Constituția, Lege Supremă
„Constituția Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege și nici un alt act juridic care 

contravine prevederilor Constituției nu are putere juridică.”
Articolul 98. Învestitura
„[…]
(3) Programul de activitate și lista Guvernului se dezbat în ședința Parlamentului. Acesta 

acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților aleși.”
Articolul 100. Încetarea funcției de membru al Guvernului
„Funcția de membru al Guvernului încetează în caz de demisie, de revocare, de incompatibi-

litate sau de deces.”
Articolul 103. Încetarea mandatului
„[…]
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(2) Guvernul, în cazul exprimării votului de neîncredere de către Parlament, al demisiei 
Prim-ministrului sau în condițiile alineatului (1), îndeplinește numai funcțiile de administrare a 
treburilor publice, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern.”

Articolul 104. Informarea Parlamentului
„(1) Guvernul este responsabil în fața Parlamentului și prezintă informațiile și documentele 

cerute de acesta, de comisiile lui și de deputați.
[…]”
Articolul 106. Exprimarea neîncrederii
„(1) Parlamentul, la propunerea a cel puțin o pătrime din deputați, își poate exprima neîncre-

derea în Guvern, cu votul majorității deputaților.
(2) Inițiativa de exprimare a neîncrederii se examinează după 3 zile de la data prezentării în 

Parlament.”
9. Prevederile relevante ale Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 

2 aprilie 1996 (republicat în M.O., 2007, nr.50, art.237), sunt următoarele:
Articolul 29. Prezentarea rapoartelor și avizelor aprobate de comisiile permanente 
„[…]
(3) În ședința Parlamentului președintele comisiei sau un alt membru numit de comisie 

prezintă numai rapoartele și avizele aprobate de comisie.” 
ÎN DREPT

A. Argumentele autorilor sesizării
- Cu referire la interpretarea articolelor 6, 98 alin.(3), 100, 103 alin.(2), 104 alin.(1) și 106 din 

Constituție în coroborare cu articolele 1 alin.(3) și 7 din Constituție
10. Autorii sesizării susțin că, potrivit Comisiei de anchetă, instituită pentru verificarea activi-

tății Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”, precum și celor relatate de presa de investigație, doi 
miniștri din actualul Guvern au fost implicați în schema de organizare de către angajații între-
prinderii menționate a transportării ilegale, în afara teritoriului Republicii Moldova, a substan-
țelor interzise, despre care știa Primul-ministru.

11. În același timp, autorii menționează că, deși există dubii rezonabile de integritate asupra 
membrilor Guvernului, majoritatea parlamentară nu a întreprins nici o acțiune în acest sens și 
nici nu a susținut moțiunea de cenzură privind exprimarea votului de neîncredere Guvernului.

12. Astfel, autorii solicită stabilirea, prin interpretarea articolelor 6, 98 alin.(3), 100, 103 alin.
(2), 104 alin.(1) și 106 din Constituție în coroborare cu articolele 1 alin.(3) și 7, a procedurii de 
atragere la răspundere politică a Guvernului, membrii căruia sunt suspectați de lipsă de integri-
tate, în cazul în care Parlamentul nu acționează.

- Cu referire la controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr.1 din 20 ianuarie 2016 
pentru aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guver-
nului

13. Potrivit autorilor sesizării, Hotărârea Parlamentului nr.1 din 20 ianuarie 2016 pentru apro-
barea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului a fost 
adoptată cu încălcări de procedură. 

14. Astfel, autorii consideră că a fost încălcată procedura de convocare a Biroului Permanent 
al Parlamentului pentru stabilirea ședinței de învestire a Guvernului. La fel, în opinia autorilor, 
ignorarea etapei ce ține de dezbaterea programului de activitate și a listei Guvernului în ședința 
Parlamentului este contrară articolului 98 alin.(3) din Constituție.

15. La fel, autorii susțin că Hotărârea Parlamentului nr.1 din 20 ianuarie 2016 este viciată din 
motivul că au apărut dubii rezonabile de integritate față de candidații la funcțiile de miniștri și de 
Prim-ministru.

- Cu referire la controlul constituționalității art.29 alin.(3) din Regulamentul Parlamentului
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16. Autorii sesizării invocă faptul că prevederile art.29 alin.(3) din Regulamentul Parlamen-
tului, care stabilesc că în ședința Parlamentului președintele comisiei sau un alt membru numit 
de comisie prezintă numai rapoartele și avizele aprobate de comisie, sunt contrare articolelor 34 
și 73 din Constituție.

 
B. Aprecierea Curții
17. Examinând admisibilitatea sesizării, Curtea reține următoarele.
18. Articolele 25 lit.g) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 38 alin.(1) lit.g) din 

Codul jurisdicției constituționale abilitează deputatul în Parlament cu dreptul de a sesiza Curtea 
Constituțională.

19. Curtea menționează că obiectul sesizării îl constituie: interpretarea articolelor 6, 98 alin.
(3), 100, 103 alin.(2), 104 alin.(1) și 106 din Constituție în coroborare cu articolele 1 alin.(3) și 7 
din Constituție; controlul constituționalității prevederilor art.29 alin.(3) din Regulamentul Parla-
mentului; controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr.1 din 20 ianuarie 2016 pentru 
aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului.

20. În continuare, Curtea își va expune separat opinia asupra fiecărui subiect abordat în sesi-
zare, după cum urmează.

- Cu referire la interpretarea articolelor 6, 98 alin.(3), 100, 103 alin.(2), 104 alin.(1) și 106 din 
Constituție în coroborare cu articolele 1 alin.(3) și 7

21. Curtea menționează că articolul 135 alin.(1) lit.b) din Constituție, articolul 4 alin.(1) lit.b) 
din Legea cu privire la Curtea Constituțională și articolul 4 alin.(1) lit.b) din Codul jurisdicției 
constituționale abilitează instanța de jurisdicție constituțională cu atribuția de interpretare a 
Constituției.

22. În jurisprudența sa, Curtea a relevat că scopul oricărei interpretări a normelor constitu-
ționale este de a asigura unitatea și înțelegerea corectă a conținutului și sensului lor autentic. 
Interpretarea oficială este imperativă în cazurile în care incertitudinea normelor constituționale 
este determinată de o situație concretă și această incertitudine nu poate fi soluționată printr-o 
altă procedură jurisdicțională. Necesitatea interpretării trebuie să fie confirmată prin esența 
problemei de drept rezultată din caracterul neuniform al dispozițiilor constituționale. 

23. Având în vedere importanța interpretării dispozițiilor constituționale, Curtea Constituțio-
nală tratează sesizările de acest caracter cu o exigență deosebită. Acestea pot fi acceptate pentru 
examinare în fond doar în cazul în care dispoziția constituțională, a cărei interpretare se soli-
cită, este incertă, ambiguă sau incompletă.

24. În speță, Curtea constată că autorii sesizării solicită interpretarea articolelor 6, 98 alin.(3), 
100, 103 alin.(2), 104 alin.(1) și 106 din Constituție în coroborare cu articolele 1 alin.(3) și 7 în 
vederea stabilirii procedurii de atragere la răspundere politică a Guvernului, asupra membrilor 
căruia există dubii de integritate, în cazul în care Parlamentul nu acționează.

25. În jurisprudența sa, Curtea a statuat că conținutul normelor constituționale este cel definit 
implicit în jurisprudența instanței de jurisdicție constituțională, care are un caracter de reglemen-
tare și constituie izvor de drept prin efectele sale (Hotărîrea Curții Constituționale nr.33 din 10 
octombrie 2013, §46).

26. În acest context, Curtea constată că sensul prevederilor constituționale a căror interpre-
tare se solicită a fost elucidat în jurisprudența Curții Constituționale (a se vedea Hotărîrea Curții 
Constituționale nr.48/1999, Hotărîrea Curții Constituționale nr.7/2013, Hotărîrea Curții Consti-
tuționale nr.32/2015, DCC nr.19/2013, Decizia Curții Constituționale nr.9/2015 etc.).

27. Totodată, examinând sesizarea, Curtea observă că autorii acesteia s-au rezumat doar la 
elucidarea unor aspecte faptice în lipsa demonstrării incertitudinii normelor constituționale a 
căror interpretare se solicită. 
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28. Mai mult, Curtea observă lipsa unei legături de cauzalitate atât între instituțiile reglemen-
tate de normele constituționale a căror interpretare se solicită, cât și între anumite prevederi a 
căror interpretare se solicită cu problemele abordate în sesizare, în particular, prevederile artico-
lului 103 alin.(2) din Constituție, care reglementează competențele Guvernului demisionar. 

29. Prin urmare, Curtea reține că, în lipsa invocării unei probleme de drept care ar rezulta din 
caracterul neuniform al dispozițiilor constituționale, articolele din Constituție enunțate în sesi-
zare nu pot fi supuse interpretării.

- Cu referire la controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr.1 din 20 ianuarie 2016 
pentru aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guver-
nului

30. În speță, Curtea reține că autorii sesizării consideră neconstituțională Hotărârea Parla-
mentului nr.1 din 20 ianuarie 2016, invocând încălcarea procedurii de învestire a Guvernului, și 
anume procedura de convocare a Biroului Permanent al Parlamentului pentru stabilirea ședinței 
de învestire a Guvernului, precum și ignorarea etapei ce ține de dezbaterea programului de acti-
vitate și a listei Guvernului în ședința Parlamentului.

31. Curtea menționează că prin Decizia nr.2 din 22 ianuarie 2016 a declarat inadmisibilă sesi-
zarea privind controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr.1 din 20 ianuarie 2016.

32. Astfel, prin această decizie, Curtea a constatat lipsa competenței ratione materiae de a 
examina procedurile de învestire a Guvernului desfășurate în cadrul exercitării autonomiei parla-
mentare și a reiterat jurisprudența sa anterioară, în care a menționat:

„Este de remarcat că, prin natura sa juridică, Hotărârea Parlamentului de învestitură a Guver-
nului nu are caracter normativ. Ea constituie o expresie a voinței politice a legislativului, prin 
care se acordă vot de încredere Programului de activitate și întregii liste a Guvernului […].” 

(Hotărîrea Curții Constituționale nr.34 din 5 noiembrie 1998)
33. Curtea a subliniat că este competentă să examineze exclusiv respectarea normelor de rang 

constituțional, în speță întrunirea condiției exprimării votului majorității deputaților aleși, 
prevăzută de articolul 98 alin.(3) din Constituție.

34. În partea ce ține de „dezbaterea” propriu-zisă a Programului de activitate și a listei Guver-
nului, Curtea a reținut că aceasta este o procedură ce ține exclusiv de autonomia parlamentară, 
fiind dezvoltată prin prevederile Regulamentului Parlamentului.

35. În același timp, în decizia citată mai sus, Curtea a menționat că este competentă să exami-
neze exclusiv constituționalitatea, nu și legitimitatea unor acte. Curtea a reținut că este în impo-
sibilitate de a deduce semnificația sintagmelor „pondere incertă” și „legitimitate redusă”, la fel 
cum nu este în măsură să pună la baza controlului de constituționalitate sondajele de opinie sau 
articole de presă.

36. Ținând cont de cele menționate, Curtea reține că soluția și considerentele din jurispru-
dența sa anterioară își păstrează valabilitatea și în prezenta cauză.

- Cu privire la controlul constituționalității art.29 alin.(3) din Regulamentul Parlamentului 
37. Curtea constată că, potrivit dispozițiilor contestate cuprinse la art.29 alin.(3) din Regula-

mentul Parlamentului, președintele comisiei sau un alt membru numit de comisie prezintă numai 
rapoartele și avizele aprobate de comisie. 

38. Curtea reține că, potrivit articolului 64 din Constituție, structura, organizarea și funcțio-
narea Parlamentului se stabilesc prin regulament.

39. În jurisprudența sa Curtea a menționat că Parlamentul dispune de deplină autonomie în 
ceea ce privește stabilirea normelor juridice ce îi guvernează organizarea și funcționarea. În acest 
sens, Regulamentul Parlamentului se constituie dintr-un ansamblu de norme juridice, menit să 
organizeze și să disciplineze activitatea parlamentară cu privire la procedura de legiferare, de 
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numire sau de învestitură a celor mai importante instituții sau autorități publice în stat (Hotărîrea 
Curții Constituționale nr.9 din 21 mai 2013, § 52)

40. Curtea reține că, examinând autonomia regulamentară parlamentară consacrată în art.64 
alin.(1) din Constituție în comun cu alte prevederi legale, aceasta nu poate fi absolutizată, întru-
cât supremația Constituției reprezintă un principiu general, a cărui respectare este obligatorie, 
inclusiv pentru autoritatea legiuitoare, care nu poate adopta acte legislative și aproba reguli pro-
cedurale parlamentare contrare dispozițiilor sau principiilor Constituției. Autonomia parlamen-
tară nu legitimează instituirea unor reguli care încalcă litera și spiritul Legii Supreme. Așadar, și 
reglementările cuprinse în Regulamentul Parlamentului trebuie să fie în concordanță cu preve-
derile constituționale (Hotărîrea Curții Constituționale nr.9 din 21 mai 2013, § 54).

41. Totodată, Parlamentul în problemele și aspectele legate de organizarea și funcționarea 
sa internă în privința cărora Constituția nu dispune are libertatea să decidă în mod autonom, 
autonomie care se exercită prin voința majorității membrilor manifestată prin vot (Hotărîrea 
Curții Constituționale nr.9 din 21 mai 2013, §55).

42. În concordanță cu cele expuse supra, Curtea reține că Legea Supremă nu dispune asupra 
modului de prezentare în ședințele plenare a rapoartelor și avizelor aprobate de comisiile perma-
nente.

43. Curtea menționează că nerespectarea unor prevederi regulamentare se poate constata și 
rezolva pe căi și proceduri exclusiv parlamentare.

44. În același timp, Curtea observă că, deși autorii sesizării au invocat că respectivele prevederi 
sunt contrare articolelor 34 și 73 din Constituție, în conținutul sesizării nu se regăsesc argumente 
care ar învedera neconstituționalitatea acestora. 

45. Sintetizând cele reliefate supra, Curtea conchide că sesizarea nu întrunește condițiile de 
admisibilitate și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

Din aceste motive, în conformitate cu prevederile articolului 26 alin.(1) din Legea cu privire la 
Curtea Constituțională, articolelor 61 alin.(3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea 
Constituțională

DECIDE:
1. Se declară inadmisibilă sesizarea deputaților în Parlament Grigore Cobzac, Tudor Deliu, 

Maria Ciobanu și Iurie Țap privind:
- interpretarea articolelor 6, 98 alin.(3), 100, 103 alin.(2), 104 alin.(1) și 106 din Constituție în 

coroborare cu articolele 1 alin.(3) și 7 din Constituție;
- controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr.1 din 20 ianuarie 2016 pentru apro-

barea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului;
- controlul constituționalității articolului 29 alineatul (3) din Regulamentul Parlamentului, 

adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996.
2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la 

data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Tudor PANȚÎRU
Nr.69. Chișinău, 27 iunie 2017.
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HOTĂRÎREA 
PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

privind constituirea grupului de lucru pentru elaborarea proiectului de lege
cu privire la modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova

nr. 209 din 06.10.2017 

Monitorul Oficial nr.364-370/626 din 20.10.2017 

Luînd act de prevederile Declarației de independență a Republicii Moldova, ale Acordului de 
Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Euro-
peană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte,

Conștientizînd că integrarea europeană este obiectivul strategic și vectorul ireversibil de 
dezvoltare a Republicii Moldova,

În vederea punerii în aplicare a Hotărîrii Curții Constituționale nr.24/2014 și în temeiul art.47 
alin.(5) și (6) din Regulamentul Parlamentului și al art.15 din Legea nr.780/2001 privind actele 
legislative,

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
 
Art.1. – Se acceptă propunerea legislativă și se constituie grupul de lucru pentru elaborarea 

proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova în 
următoarea componență:

APOLSCHII Raisa – Fracțiunea parlamentară a Partidului Democrat din Moldova
SÎRBU Serghei – Fracțiunea parlamentară a Partidului Democrat din Moldova
CARPOV Eugen – Grupul parlamentar Popular European 
SPATARI Mihaela – Grupul parlamentar Popular European. 
Art.2. – Grupul de lucru va elabora și va prezenta Parlamentului, în termen de 45 de zile, 

proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova, luînd 
act de concluziile privind orientarea Republicii Moldova spre spațiul valoric democratic euro-
pean ca element definitoriu al identității constituționale a Republicii Moldova, expuse în Hotă-
rîrea Curții Constituționale nr.24/2014.

Art.3. – În scopul îndeplinirii sarcinilor sale, grupul de lucru poate antrena specialiști din 
cadrul Secretariatului Parlamentului, Cancelariei de Stat, reprezentanți ai autorităților adminis-
trației publice centrale, de asemenea poate apela la asistența altor specialiști și experți indepen-
denți din Republica Moldova și din străinătate.

Art.4. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI     Andrian CANDU
Nr.209. Chișinău, 6 octombrie 2017.
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HOTĂRÎREA 
CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

pentru interpretarea prevederilor articolului 98 alin.(6)  
în coroborare cu articolele 1, 56, 91, 135 și 140 din Constituție
(neîndeplinirea obligațiilor constituționale de către Președinte)

nr. 28 din 17.10.2017 

Monitorul Oficial nr.18-26/1 din 19.01.2018 

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, statuând în componența:
Dl Tudor PANȚÎRU, președinte,
Dl Aurel BĂIEȘU, Dl Igor DOLEA, Dna Victoria IFTODI, Dl Victor POPA, Dl Veaceslav 

ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dnei Ana Florean, grefier,
Având în vedere sesizarea depusă la 19 septembrie 2017 și înregistrată la aceeași dată,
Examinând sesizarea menționată în camera de consiliu,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,
Pronunță următoarea hotărâre: 

PROCEDURA
1. La originea cauzei se află sesizarea Guvernului Republicii Moldova, depusă la Curtea Consti-

tuțională la 19 septembrie 2017, în temeiul articolelor 135 alin.(1) lit.b) din Constituție, 25 lit.b) 
din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 38 alin.(1) lit.b) din Codul jurisdicției constituți-
onale, pentru interpretarea articolului 98 alin.(6) din Constituția Republicii Moldova.

2. Autorul sesizării solicită Curții Constituționale ca prin interpretarea articolului 98 alin.(6) 
din Constituție să explice:

„1) Care sunt acțiunile Prim-ministrului și ale Parlamentului Republicii Moldova în cazul în 
care Președintele Republicii Moldova refuză propunerea repetată de numire în funcție a unui 
ministru?

2) Care este soluția pentru evitarea unui blocaj instituțional în cazul încălcării de către Preșe-
dintele Republicii Moldova a obligației constituționale de numire în funcție a unui ministru la 
propunerea repetată a Prim-ministrului, conștientizând faptul că o eventuală suspendare din 
funcție a Șefului statului nu este posibilă?

3) În vederea asigurării securității naționale, este posibilă intrarea în exercițiul funcției a 
persoanei desemnate repetat de către Prim-ministru în funcția de ministru al apărării după expi-
rarea termenului de 14 zile, în caz de neemitere de către Președintele Republicii Moldova a decre-
tului, și în ce condiții?”

3. Curtea a decis să examineze admisibilitatea concomitent cu fondul cauzei.
4. În procesul examinării sesizării, Curtea Constituțională a solicitat opiniile Parlamentului și 

Președintelui Republicii Moldova. 
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CONTEXT

5. La 24 ianuarie 2017 Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr.2, prin care a statuat 
că în sensul articolului 98 alineatul (6) din Constituție:

- Președintele Republicii Moldova poate refuza, o singură dată, motivat, propunerea Prim-mi-
nistrului de numire a unei persoane în funcția vacantă de ministru, atunci când consideră că 
persoana propusă nu corespunde cerințelor legale pentru exercitarea funcției de membru al 
Guvernului;

- Prim-ministrul poate face o altă propunere Președintelui sau reitera aceeași candidatură 
pentru funcția de ministru, pe care Președintele este obligat să o numească.

6. La 12 septembrie 2017, Prim-ministrul Republicii Moldova a propus Președintelui Repu-
blicii Moldova candidatura pentru funcția de ministru al apărării, rămasă vacantă după revocarea 
acestuia la 27 decembrie 2016.

7. La 13 septembrie 2017, Președintele Republicii Moldova a respins propunerea Prim-minis-
trului de numire în funcția de ministru al apărării, invocând lipsa unei pregătiri profesionale în 
domeniu, necunoașterea specificului managementului militar și lipsa autorității în cadrul Forțelor 
Armate, precum și dubii de integritate și „implicarea în jocuri politice, mai ales în cele dubioase”.

8. În aceeași dată, în cadrul unei conferințe de presă, Președintele a anunțat că a identificat 
propriul candidat, pe care a decis să-l „recomande Guvernului, […] pentru a fi înaintat la 
funcția de ministru al apărării”.

9. La 14 septembrie 2017, Prim-ministrul și-a reiterat propunerea pentru funcția de ministru 
al apărării.

10. La 18 septembrie 2017, Președintele a respins din nou candidatura propusă de Prim-mi-
nistru pentru funcția de ministru al apărării. 

LEGISLAȚIA PERTINENTĂ

11. Prevederile relevante ale Constituției (republicată în M.O., 2016, nr.78, art.140) sunt urmă-
toarele:

Articolul 1. Statul Republica Moldova
„(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drep-

turile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic 
reprezintă valori supreme și sunt garantate.”

Articolul 56. Devotamentul față de țară
„(2) Cetățenii cărora le sunt încredințate funcții publice [...] răspund de îndeplinirea cu 

credință a obligațiilor ce le revin [...].”
Articolul 79. Validarea mandatului și depunerea jurământului
„(2) Candidatul a cărui alegere a fost validată depune în fața Parlamentului și a Curții Consti-

tuționale, cel târziu la 45 de zile după alegeri, următorul jurământ:
«Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect 

Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, 
suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei».”

Articolul 91. Interimatul funcției
„Dacă funcția de Președinte al Republicii Moldova devine vacantă sau dacă Președintele este 

demis ori dacă se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile, interimatul se 
asigură, în ordine, de Președintele Parlamentului sau de Primul-ministru.”

Articolul 98. Învestitura [Guvernului]
„(1) După consultarea fracțiunilor parlamentare, Președintele Republicii Moldova desemnează 

un candidat pentru funcția de Prim-ministru.
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(2) Candidatul pentru funcția de Prim-ministru va cere, în termen de 15 zile de la desemnare, 
votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate și a întregii liste a Guver-
nului.

(3) Programul de activitate și lista Guvernului se dezbat în ședința Parlamentului. Acesta 
acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților aleși.

(4) În baza votului de încredere acordat de Parlament, Președintele Republicii Moldova 
numește Guvernul.

(5) Guvernul își exercită atribuțiile din ziua depunerii jurământului de către membrii lui în 
fața Președintelui Republicii Moldova.

(6) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanță a funcției, Președintele Republicii 
Moldova revocă și numește, la propunerea Prim-ministrului, pe unii membri ai Guvernului.”

Articolul 135. Atribuțiile
„(1) Curtea Constituțională:
b) interpretează Constituția; […]
f) constată circumstanțele care justifică dizolvarea Parlamentului, demiterea Președintelui 

Republicii Moldova sau interimatul funcției de Președinte, precum și imposibilitatea Președin-
telui Republicii Moldova de a-și exercita atribuțiile mai mult de 60 de zile;”

Articolul 140. Hotărârile Curții Constituționale
„(2) Hotărârile Curții Constituționale sunt definitive și nu pot fi atacate.” 
12. Prevederile relevante ale Legii nr.136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (M.O., 2017, 

nr.252, art.412) sunt următoarele:
Articolul 8. Învestitura Guvernului
„(1) După consultarea fracțiunilor parlamentare, Președintele Republicii Moldova desemnează 

un candidat pentru funcția de Prim-ministru.
(2) Candidatul pentru funcția de Prim-ministru cere, în termen de 15 zile calendaristice de la 

desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate și a întregii liste 
a Guvernului.

(3) Programul de activitate și lista Guvernului se dezbat în ședința Parlamentului. Acesta 
acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților aleși.

(4) În baza votului de încredere acordat de Parlament, Președintele Republicii Moldova 
numește Guvernul prin decret, în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data adoptării 
de către Parlament a hotărârii pentru aprobarea programului de activitate al Guvernului și acor-
darea votului de încredere.

(5) În termen de cel mult 3 zile calendaristice de la data emiterii decretului privind numirea 
Guvernului, membrii Guvernului depun individual, în fața Președintelui Republicii Moldova, 
jurământul al cărui text este prevăzut la art.79 alin.(2) din Constituția Republicii Moldova.”

Articolul 26. Numirea în funcție, vacanța funcției și asigurarea interimatului funcției de 
prim-viceprim-ministru, viceprim-ministru și ministru

„(1) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanță a funcției, prim-viceprim-ministrul, 
viceprim-ministrul sau ministrul este numit în funcție prin decret al Președintelui Republicii 
Moldova, la propunerea Prim-ministrului.

(2) Președintele Republicii Moldova este în drept să respingă motivat o singură dată propunerea 
Prim-ministrului privind numirea în funcție a membrului Guvernului, în termen de cel mult 14 
zile calendaristice de la data recepționării propunerii Prim-ministrului. Respingerea propunerii 
de către Președintele Republicii Moldova trebuie să fie întemeiată pe respectarea cerințelor prevă-
zute la art.16 alin.(1) și (2).

(3) Dacă Prim-ministrul înaintează repetat propunerea de numire în funcție a aceleiași candi-
daturi sau a altei candidaturi, Președintele Republicii Moldova este obligat să numească în funcție 
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candidatul propus în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data recepționării propunerii 
repetate a Prim-ministrului.

(4) Vacanța funcției de prim-viceprim-ministru, viceprim-ministru și ministru intervine în 
caz de deces, demisie, revocare sau imposibilitate definitivă de exercitare a atribuțiilor.

(5) La numire, în cazul vacanței funcției, prim-viceprim-ministrul, viceprim-ministrul și 
ministrul depun în fața Președintelui Republicii Moldova jurămîntul, al cărui text este prevăzut 
de art.79 alin.(2) din Constituția Republicii Moldova.

(6) În caz de vacanță a funcției de prim-viceprim-ministru, Prim-ministrul desemnează un 
viceprim-ministru să exercite interimatul funcției până la numirea noului membru al Guvernu-
lui, iar în caz de vacanță a funcției de viceprim-ministru – pe unul dintre viceprim-miniștri sau, 
în lipsa acestora, pe unul dintre miniștri.

(7) În caz de vacanță a funcției de ministru, atribuțiile acestuia sînt exercitate, până la numirea 
unui nou ministru, de prim-viceprim-ministru, viceprim-ministrul sau ministrul desemnat prin 
decizia Prim-ministrului.

(8) Prim-ministrul poate exercita interimatul oricărei funcții de prim-viceprim-ministru, vice-
prim-ministru sau ministru.

(9) Membrii Guvernului, cu excepția celor menționați la art.10 alin.(1) lit.e), pot exercita inte-
rimatul doar a unei funcții de prim-viceprim-ministru, viceprim-ministru sau ministru în condi-
țiile alin.(6)–(8) din prezentul articol.

(10) Vacanța funcției de prim-viceprim-ministru, viceprim-ministru și ministru încetează la 
data reluării activității de către membrul respectiv al Guvernului sau la data depunerii jurămîn-
tului de către noul membru al Guvernului în condițiile alin.(5).

(11) În cazurile de imposibilitate temporară de exercitare a atribuțiilor, prim-viceprim-minis-
trul, viceprim-ministrul sau ministrul își poate relua activitatea în funcția de membru al Guver-
nului până la data remiterii de către Prim-ministru a propunerii de numire a unui nou membru 
al Guvernului către Președintele Republicii Moldova.” 

ÎN DREPT
13. Din conținutul sesizării, Curtea observă că aceasta vizează, în esență, refuzul deliberat al 

Președintelui țării de a-și exercita o parte din atribuțiile constituționale în cadrul procedurii de 
remaniere guvernamentală și sfidarea Constituției și a hotărârilor Curții Constituționale, ce afec-
tează funcționalitatea Ministerului Apărării și a Guvernului. Prin urmare, sesizarea vizează iden-
tificarea unor mecanisme de deblocare a funcționalității instituțiilor fundamentale ale statului 
și de restabilire a ordinii constituționale în cazul obstrucționării deliberate a acestora de către 
Președintele țării în cadrul procedurilor de codecizie sau al competențelor partajate.

14. Astfel, sesizarea se referă la un ansamblu de elemente și principii cu valoare constituțională 
conexe, precum statul de drept, separația și colaborarea puterilor în stat, loialitatea constituțio-
nală, supremația Constituției și caracterul obligatoriu al hotărârilor Curții Constituționale. 

A. ADMISIBILITATEA
15. Curtea reține că, în temeiul articolului 135 alin.(1) lit.b) din Constituție, articolului 4 alin.

(1) lit.b) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și articolului 4 alin.(1) lit.b) din Codul 
jurisdicției constituționale, sesizarea privind interpretarea Constituției ține de competența Curții 
Constituționale.

16. Articolele 25 lit.b) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 38 alin.(1) lit.b) din 
Codul jurisdicției constituționale abilitează Guvernul Republicii Moldova cu dreptul de a sesiza 
Curtea Constituțională.

17. Curtea reține că prerogativa cu care a fost învestită prin articolul 135 alin.(1) lit.b) din 
Constituție presupune stabilirea sensului autentic și deplin al normelor constituționale, care 
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poate fi realizată prin interpretarea textuală sau funcțională, în măsura în care poate fi dedusă 
din textul Constituției, ținând cont de caracterul generic al normei și situațiile complexe în care 
norma trebuie aplicată.

18. Curtea reține că anterior a interpretat prevederile articolului 98 alin.(6) din Constituție. 
Totuși, unele aspecte invocate de către autorul sesizării nu au făcut anterior obiect de interpretare 
la Curtea Constituțională.

19. Curtea apreciază că sesizarea nu poate fi respinsă ca inadmisibilă și nu există un alt temei 
de sistare a procesului în conformitate cu prevederile articolului 60 din Codul jurisdicției consti-
tuționale. Curtea reține că a fost sesizată legal și că este competentă să hotărască asupra interpre-
tării articolului 98 alin.(6) din Constituția Republicii Moldova. Prin urmare, Curtea va examina 
fondul cauzei.

20. Pentru a elucida aspectele abordate în sesizare, Curtea va opera, adițional, cu prevederile 
articolelor 1, 56, 91, 135 și 140 din Constituție, cu jurisprudența sa anterioară, precum și cu prin-
cipiile generale ale dreptului, utilizând toate metodele de interpretare legală.

21. Cele trei întrebări adresate Curții spre soluționare sunt interdependente. În acest sens, 
Curtea reține că, pentru a răspunde la chestiunea particulară privind soluțiile în cazul obstruc-
ționării de către Președinte a remanierii guvernamentale, este necesar să identifice mecanismele 
generale de încetare a stării de neconstituționalitate cauzate de inacțiunea deliberată a Președin-
telui în executarea obligației sale constituționale. 

B. FONDUL CAUZEI
1. Argumentele autorului sesizării
22. Potrivit autorului sesizării, în cazul propunerii repetate de remaniere guvernamentală, 

Președintele țării este obligat să numească ministrul, acceptând candidatura înaintată de Prim- 
ministru. În sprijinul acestei afirmații, autorul sesizării invocă o serie de hotărâri ale Curții Con-
stituționale.

23. În viziunea Guvernului, contrar prevederilor constituționale, astfel cum au fost interpretate 
de Curtea Constituțională, Președintele Republicii Moldova refuză să-și îndeplinească obligațiile.

24. Potrivit autorului sesizării, „pornind de la misiunea și rolul ministrului apărării în edifi-
carea sistemului național de securitate, având și calitatea de comandant al Armatei Naționale, 
numirea în funcție a ministrului apărării este în conexiune directă cu responsabilitatea puterii 
executive privind realizarea activităților în domeniul apărării naționale, construcției și dezvol-
tării Armatei Naționale”. Guvernul susține că imposibilitatea numirii ministrului apărării implică 
riscuri pentru asigurarea securității naționale și a capacității de apărare a statului.

25. Potrivit autorului sesizării, Constituția țării nu poate fi, prin sine, un act care să disto-
rsioneze activitatea organelor statului. Legea Supremă nu trebuie să admită situații, nici chiar 
ipotetice, de blocaj instituțional, care ar putea duce la consecințe grave nu doar pentru activitatea 
propriu-zisă a Guvernului, dar și pentru securitatea națională.

26. Potrivit autorului sesizării, este necesară clarificarea acțiunilor care pot fi întreprinse de 
către Primul-ministru și Parlamentul Republicii Moldova în cazul în care Președintele Republicii 
Moldova refuză propunerea repetată de numire a unui ministru. Astfel, autorul sesizării solicită 
identificarea unei soluții pentru evitarea unui blocaj instituțional provocat de către Președintele 
Republicii Moldova prin încălcarea obligațiilor constituționale.

2. Argumentele autorităților
27. Potrivit Președintelui Republicii Moldova, sesizarea este repetitivă, deoarece prevederile 

articolului 98 alin.(6) din Constituție au constituit anterior obiect al interpretării de către Curtea 
Constituțională, prin Hotărârea nr.2 din 24 ianuarie 2017.

28. Președintele Republicii Moldova, în opinia sa, menționează că, în îndeplinirea atribu-
ției sale constituționale în speța privind numirea ministrului apărării, a făcut uz de dreptul său 
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constituțional, prevăzut de art.98 alin.(6), și a respins propunerea Prim-ministrului de numire în 
această funcție a unei persoane incompatibile cu statutul funcției.

29. În viziunea Președintelui, faptul că Guvernul și-a menținut poziția și a înaintat repetat 
aceeași candidatură nu se încadrează în principiul cooperării autorităților în procesul de formu-
lare a deciziilor, astfel încât competențele lor să se echilibreze reciproc, în sensul evitării deciziilor 
discreționare și abuzurilor.

30. Potrivit Președintelui, în situația remanierii guvernamentale, prevăzută de art.98 alin.(6) 
din Constituție, rolul său este unul activ, similar rolului Parlamentului la momentul învestirii 
Guvernului, ceea ce ar însemna că el urmează să aibă în vedere procedurile efectuate de comisiile 
permanente parlamentare privind corespunderea candidatului pentru funcția propusă.

31. În opinia sa, Parlamentul a menționat că soluția prevăzută la art.98 alin.(6) din Constituție 
are la bază principiul separației și colaborării puterilor în stat. Având la bază acest principiu, 
pentru evitarea blocajelor constituționale, autoritățile au obligația de a colabora.

32. Totodată, Parlamentul susține că, având în vedere faptul că remanierea guvernamentală se 
face prin emiterea unui decret și la moment nu există mecanisme alternative pentru a depăși un 
eventual blocaj instituțional, atât Parlamentul, cât și Prim-ministrul urmează să recurgă la instru-
mentele stabilite expres prin prevederile Legii Fundamentale.

3. Practica altor state
33. Potrivit articolului 71 din Constituția Lituaniei, în termen de zece zile de la primirea unei 

legi adoptate de Parlament, Președintele Republicii fie semnează și promulgă legea, fie o retrimite 
motivat în Parlament, pentru reexaminare. în cazul în care legea adoptată de Parlament nu este 
retrimisă și nu este semnată de Președintele Republicii în termenul prevăzut, aceasta va intra 
în vigoare după semnarea și promulgarea ei oficială de către Președintele Parlamentului.

34. În anul 1990 Belgia s-a confruntat cu o criză constituțională generată de refuzul Regelui de 
a contrasemna legea cu privire la avort, pentru motive de conștiință. Cu toate că Regele nu poate 
fi „în vacanță”, în sensul în care participarea sa la conducerea treburilor publice este necesară 
în permanență, în cadrul unei ședințe excepționale, printr-o decizie fără precedent, Guvernul a 
constatat „imposibilitatea Regelui de a domni”.

35. După ce s-a constatat că Regele își menține convingerea, s-a recurs la articolul 82 din 
Constituție, care reglementează imposibilitatea Regelui de a domni, deși din documentele prepa-
ratorii rezultă că în anul 1831 constituantul a avut în vedere ipoteza unei imposibilități fiziologice 
de a domni, pentru motive de boală gravă sau acces de demență.

36. Având în vedere faptul că, în temeiul articolului 79 alin.(3) din Constituție, atribuțiile con-
stituționale ale Regelui sunt exercitate, în perioada imposibilității de a domni, de către miniștrii 
reuniți în Consiliu, în numele poporului belgian și sub propria responsabilitate, aceștia au semnat 
și promulgat legea în cauză.

37. Astfel, s-a interpretat că procedura articolului 82 din Constituție are menirea de a contra-
cara inconvenientele majore ale unui „accident” care nu este remediabil.

4. Aprecierea Curții
- Context
38. Curtea reține ca fiind pertinente în prezenta cauză următoarele elemente de natură să 

indice asupra situației excepționale, de care trebuie să se țină cont în pronunțarea soluției.
39. Declanșarea blocajului instituțional a fost precedată și însoțită de multiple declarații ale 

Președintelui, emise personal sau prin intermediul anturajului său, care denotă intenția acestuia 
de a bloca toate instituțiile în privința cărora exercită competențe partajate, inclusiv intenția de 
a refuza promulgarea legilor în cazul votării repetate de către Parlament, refuzul numirii jude-
cătorilor și a miniștrilor, precum și lipsa de respect față de Constituție, Curtea Constituțională și 
hotărârile acesteia.
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40. Aceste declarații, precum și amenințările privind tragerea la răspundere „la timpul potrivit” 
a judecătorilor constituționali, au determinat următoarea reacție a Președintelui Comisiei Euro-
pene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția):

„Am aflat că Președintele Republicii Moldova a făcut declarații foarte critice prin care a pus la 
îndoială hotărârile Curții Constituționale și imparțialitatea judecătorilor constituționali. Aș vrea să 
reamintesc că într-un stat democratic, care se conduce de principiul statului de drept, critica adusă 
hotărârilor Curții Constituționale este admisibilă în măsura în care aceasta este respectuoasă.

În timp ce libertatea de expresie reprezintă o valoare fundamentală într-un stat democratic, 
persoanele care ocupă funcții publice sunt obligate să manifeste reținere în critica pe care o fac. 
Critica lipsită de respect, în special declarațiile amenințătoare, îndreptată împotriva judecătorilor 
și menită să influențeze deciziile instanței constituționale, este inadmisibilă”.

- Inacțiunea deliberată a Președintelui în executarea obligației sale constituționale
41. Curtea reține că obiectul prezentei sesizări este diferit de obiectul Hotărârii nr.2 din 24 

ianuarie 2017, prin care a interpretat articolul 98 alin.(6) din Constituție și prin care s-a pronunțat 
asupra modului de partajare a competențelor între Președintele Republicii Moldova și Primul- 
ministru în cadrul procedurii de remaniere guvernamentală.

42. Curtea constată că, din contra, prezenta sesizare derivă din neexecutarea Hotărârii nr.2 din 
24 ianuarie 2017, invocată de Președinte în argumentarea caracterului repetitiv al sesizării.

43. Curtea reamintește că prin Hotărârea nr.2 din 24 ianuarie 2017 a statuat că în sensul arti-
colului 98 alineatul (6) din Constituție:

- Președintele Republicii Moldova poate refuza, o singură dată, motivat, propunerea Prim- 
ministrului de numire a unei persoane în funcția vacantă de ministru, atunci când consideră 
că persoana propusă nu corespunde cerințelor legale pentru exercitarea funcției de membru al 
Guvernului;

- Prim-ministrul poate face o altă propunere Președintelui sau reitera aceeași candidatură 
pentru funcția de ministru, pe care Președintele este obligat să o numească.

44. În Hotărârea nr.2 din 24 ianuarie 2017 Curtea a reținut că, în exercitarea competenței 
sale prevăzute de articolul 98 alin.(6) din Constituție, Președintele Republicii Moldova poate să 
refuze propunerea Prim-ministrului de numire a unei persoane într-o funcție vacantă de ministru 
și să-i ceară să facă o altă propunere.

45. Curtea a statuat că, cu toate acestea, voința politică a Președintelui nu poate constitui 
o sursă de blocaj instituțional, pe de o parte, și nu poate anula, pe de altă parte, competențele 
Prim-ministrului în cadrul procedurii de codecizie în remanierea guvernamentală.

46. Astfel, Curtea a constatat că Președintele Republicii Moldova are dreptul să verifice 
corespunderea candidatului propus de Prim-ministru pentru funcție, însă nu are drept de 
veto față de propunerea Prim-ministrului (Hotărîrea Curții Constituționale nr.2 din 24 ianuarie 
2017, §46).

47. Astfel, în caz de neacceptare a candidaturii de către Președinte, Prim-ministrul are dreptul 
să propună pentru funcția de ministru o altă persoană sau să reitereze aceeași candidatură, 
pe care Președintele este obligat să o numească (Hotărîrea Curții Constituționale nr.2 din 24 
ianuarie 2017, §48).

48. Curtea a reținut că, aplicată la procesul de remaniere guvernamentală, această soluție este 
de natură să elimine blocajul instituțional ce s-ar genera prin eventualul refuz repetat al Pre-
ședintelui Republicii Moldova de a numi un ministru la propunerea Prim-ministrului (Hotă-
rîrea Curții Constituționale nr.2 din 24 ianuarie 2017, §52).

49. Curtea nu poate accepta argumentul Președintelui, potrivit căruia în situația remanierii 
guvernamentale, prevăzută de art.98 alin.(6) din Constituție, rolul său este unul activ, similar 
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rolului Parlamentului la momentul învestirii Guvernului, ceea ce ar însemna că el urmează să ia 
în considerare procedurile efectuate de comisiile permanente parlamentare privind corespun-
derea candidatului pentru funcția propusă.

50. Curtea subliniază că s-a pronunțat deja asupra rolului Președintelui prin Hotărârea nr.2 
din 24 ianuarie 2017. Jurisprudența Curții Constituționale a României și doctrina românească, 
invocată de Președinte în sprijinul poziției sale, sunt irelevante pentru raporturile de putere din 
Republica Moldova, având în vedere diferențele în acest sens între regimul semiprezidențial din 
România și cel parlamentar din Republica Moldova.

51. În acest context, Curtea reamintește că Hotărârea nr.7 din 4 martie 2016 a vizat exclusiv 
modalitatea de alegere a Președintelui Republicii Moldova, nu și competențele acestuia, modi-
ficate prin aceeași lege, în sensul configurării regimului parlamentar de guvernământ. Astfel, în 
urma adoptării hotărârii menționate, s-a revenit la alegerea Președintelui Republicii Moldova 
prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat de către cetățeni, în cadrul unei republici 
parlamentare (Hotărîrea Curții Constituționale nr.34 din 13 decembrie 2016).

52. Curtea subliniază că alegerea Președintelui prin vot popular nu impune necesitatea trans-
formării acestuia într-un opozant al Parlamentului. Deși alegerea prin vot popular tinde să 
consolideze poziția Președintelui, în sistemele constituționale similare, președinții aleși prin vot 
popular continuă să joace rolul de putere neutră și nu dispun de competențe largi, iar balanțele 
și contrabalanțele necesare sunt garantate de parlamentarism (Hotărîrea Curții Constituționale 
nr.24 din 27 iulie 2017).

53. În acest sens, Curtea reiterează că în cadrul sistemelor parlamentare șeful statului joacă 
rolul unui arbitru sau al unei puteri neutre, fiind detașat de partidele politice. Chiar dacă nimeni 
nu poate împiedica șeful statului să aibă opiniile și simpatiile sale politice, mandatul pe care îl 
exercită este limitat. Președintele este un element important al sistemului politic, dar acesta nu 
este un partizan al politicului.

54. Prin urmare, în arhitectura constituțională a Republicii Moldova, Președintele trebuie să 
aibă un rol neutru, de arbitru, și să nu fie un jucător politic. Acest lucru nu este compatibil 
cu logica regimului parlamentar. Aceeași opinie este împărtășită de Comisia de la Veneția în 
Avizul „Cooperarea între Comisia de la Veneția și Republica Moldova privind reforma constituți-
onală” [CDL-INF(2001)003-e] și în Avizul asupra propunerilor Președintelui Republicii Moldova 
de modificare a Constituției în vederea extinderii competențelor de dizolvare a Parlamentului 
[CDL-AD(2017)014].

55. Curtea constată că, prin argumentele prezentate, Președintele caută în esență să obțină o 
rejudecare a soluției pronunțate de Curte privind rolul său în procedurile de remaniere guverna-
mentală. În acest context, Curtea reține că nu există nici un temei pentru reconsiderarea jurispru-
denței deja stabilite.

56. Curtea reiterează că, în cadrul regimului parlamentar al Republicii Moldova, Președintele 
Republicii Moldova are un volum de competențe expres stabilite de Constituție. Deoarece Preșe-
dintele nu poartă nici o responsabilitate politică pentru activitatea Guvernului, rolul acestuia în 
configurarea competenței Guvernului este unul limitat (Hotărîrea Curții Constituționale nr.2 din 
24 ianuarie 2017).

57. În acest sens, chiar și în calitatea sa de Comandant Suprem al Armatei, Președintele nu își 
poate aroga un rol „activ” în numirea ministrului apărării. Dimpotrivă, „rolul său este unul formal 
și nu implică responsabilități administrative”, potrivit opiniei exprimate de Comisia pentru Demo-
crație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția) în Avizul CDL-INF(2001)003-e 
„Cooperarea între Comisia de la Veneția și Republica Moldova privind reforma constituțio-
nală”.
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58. În același sens, Curtea nu poate reține existența discriminării, invocate de Președinte, între 
candidații la funcția de ministru în caz de vacanță a funcției în raport cu cazul formării Guver-
nului, or, este vorba de două situații distincte.

59. Astfel, în cazul formării Guvernului există un raport tripartit, între Prim-ministrul desem-
nat, Parlament și Președinte, și proceduri specifice complexe inerente învestirii Guvernului. Ele-
mentul central al învestirii Guvernului de către Parlament îl constituie programul, și nu persoa-
nele (miniștrii), deși aceștia sunt supuși scrutinului parlamentar.

60. Din contra, remanierea guvernamentală nu presupune exercitarea competenței Parlamen-
tului, întrucât modificările intervenite în componența lui se petrec în interiorul puterii executive. 
Fiecare membru al Guvernului răspunde politic individual față de Primul-ministru. Parlamentul 
nu se poate opune revocării unui membru al Guvernului, dar, dacă prin aceasta și-a pierdut încre-
derea în Guvern, poate recurge la arma moțiunii de cenzură împotriva întregului Guvern.

61. Simetric faptului că Președintele nu are nici o putere constituțională în selectarea de către 
candidatul desemnat pentru funcția de Prim-ministru a membrilor echipei guvernamentale, pe 
cale de consecință, șeful statului nu are, constituțional, nici o putere în privința schimbării com-
ponenței Guvernului, adică în cazul remanierii. Puterea reală de decizie în ceea ce privește revo-
carea sau numirea unui membru al Guvernului aparține exclusiv Primului-ministru. Doar Pri-
mul-ministru poate avea o inițiativă în acest sens și, deși Constituția vorbește despre propunerea 
de revocare sau de numire adresată șefului statului, acesta din urmă nu o poate refuza. În conse-
cință, decretul Președintelui de numire sau de revocare a unui membru al Guvernului propus a 
doua oară este un act formal, care „autentifică” voința Prim-ministrului de a face modificări în 
componența echipei guvernamentale.

62. În acest context, Curtea reține că Președintele, contrar obligației sale constituționale, a 
refuzat repetat numirea în funcția de ministru al apărării a candidaturii reiterate de Prim-ministru 
după primul refuz. Acționând astfel, Președintele a încercat să-și impună propriul candidat, pe 
care l-a „recomandat” Guvernului pentru a fi înaintat la funcția de ministru al apărării, și a 
provocat deliberat un blocaj instituțional.

63. Curtea nu poate accepta argumentul Președintelui, potrivit căruia conflictul dintre Primul- 
ministru și Președinte la numirea în funcție a ministrului apărării nu este de natură constituțio-
nală, ci poartă un caracter „instituțional”.

64. În acest context, Curtea subliniază că orice conflict între instituțiile statului al căror statut 
este reglementat de Constituție și care își are izvorul în textul Constituției este un conflict juridic 
de natură constituțională. Prin urmare, prezentul conflict între Președinte și Prim-ministru, 
având ca izvor articolul 98 alin.(6) din Constituție, este unul juridic, de natură constituțională.

65. Astfel, Curtea nu poate accepta argumentul Președintelui, potrivit căruia examinarea 
prezentei sesizări denotă imperfecțiunea actului de justiție constituțională.

66. Curtea constată că, dimpotrivă, prezenta sesizare se datorează anume neîndeplinirii deli-
berate de către Președinte a actului de justiție constituțională, a cărui așa-zisă „imperfecțiune” 
constă în lipsa instrumentelor coercitive de punere în executare sau de sancționare în cazul neîn-
deplinirii cu rea-credință a obligațiilor constituționale. Pentru aceste motive, Curtea va prezenta 
o adresă Parlamentului, în vederea reglementării răspunderii [inclusiv penale] pentru neexecu-
tarea hotărârilor Curții Constituționale.

67. În același context, Curtea constată că, în opinia scrisă prezentată Curții, Președintele menți-
onează următoarele:

„Implicarea Curții Constituționale în soluționarea acestui conflict, prin instituirea răspun-
derii juridice pentru Președinte, alta decât cea reglementată la art.81 și art.89 din Constituție, 
duce la depășirea competențelor legale ale Curții. […]
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Uzurparea puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului. Subliniem că și 
judecătorii Curții pot fi supuși răspunderii pentru infracțiunea de uzurpare a puterii de stat 
în cazul în care se va demonstra că prin acțiunile lor aceștia au depășit cadrul legal constituțional.”

68. Curtea reține că, prin aceste afirmații, de altfel ca și prin multiplele declarații publice, 
menționate mai sus, Președintele exercită presiuni asupra Curții Constituționale, pe care Curtea 
le califică drept tentative de intimidare.

69. Curtea nu poate accepta poziția Președintelui, potrivit căruia el este pasibil doar de răspun-
dere politică în fața electoratului, și nici analogia cu caracterul reprezentativ al mandatului depu-
tatului în Parlament și interzicerea mandatului imperativ. În același context, necesitatea clarifi-
cării distincției între răspunderea politică și cea juridică a Președintelui, invocată de acesta, nu 
poate justifica exonerarea de orice răspundere pentru acțiunile sau omisiunile sale.

70. În acest context, Curtea reamintește că articolul 56 (Devotamentul față de țară) din Consti-
tuție prevede că:

„[...] Cetățenii cărora le sunt încredințate funcții publice [...] răspund de îndeplinirea cu 
credință a obligațiilor ce le revin […].”

71. Astfel, responsabilitatea reprezintă o valoare consacrată de Constituție.
72. Curtea subliniază că Președintele țării nu este omnipotent, ci este ținut de obligația de 

devotament constituțional, de a respecta limitele impuse de Constituție și poartă răspundere 
pentru îndeplinirea cu bună-credință a atribuțiilor ce îi revin.

- Mecanismele de restabilire a ordinii constituționale
73. Curtea reamintește că depunerea jurământului constituie asumarea de către Președintele 

Republicii Moldova a unui angajament juridic față de poporul Republicii Moldova de a acționa 
în spiritul Constituției, de a manifesta respect față de hotărârile Curții Constituționale în calitatea 
acesteia de garant al supremației Constituției, față de democrație și valorile statului de drept. 
Depunând jurământul, Președintele Republicii Moldova își asumă necondiționat, în mod 
public și solemn obligația de a acționa exclusiv în spiritul loialității față de Constituție și de 
a nu încălca jurământul în nici o împrejurare (Hotărîrea Curții Constituționale nr.2 din 24 
ianuarie 2017).

74. Curtea reiterează că încălcarea jurământului este, pe de o parte, o încălcare gravă a Con-
stituției, iar o încălcare gravă a Constituției este, pe de altă parte, o încălcare a jurământului. 
Gravitatea acestei încălcări poate ridica o problemă de incompatibilitate a Președintelui cu func-
ția exercitată.

75. În acest context, Curtea reamintește că preambulul Constituției și articolul 1 alin.(3) din 
Constituție enunță elementele definitorii ale statului Republica Moldova, care reprezintă valori 
supreme. Statul de drept a constituit punctul culminant al constituționalizării sistemului politic. 
Aceasta înseamnă că politica trebuie să fie circumscrisă unei norme juridice care să îi precizeze 
limitele de acțiune. Dată fiind legătura intrinsecă dintre stat și drept, evoluția puterii publice este 
însoțită de evoluția sistemului juridic. Prin definiție, statul de drept presupune obligativitatea 
respectării Constituției și a legilor, așa cum prevăd și dispozițiile articolului 7 din Constituție. 
Pentru buna funcționare a statului de drept, o importanță deosebită are separația și colaborarea 
dintre puterile statului, care ar trebui să se manifeste în spiritul normelor de loialitate constitu-
țională” (Hotărîrea Curții Constituționale nr.7 din 18 mai 2013).

76. Curtea reiterează că respectarea hotărârilor Curții Constituționale este o condiție necesară 
și esențială pentru buna funcționare a autorităților publice ale statului și pentru afirmarea statului 
de drept.

77. Curtea subliniază că, potrivit articolului 140 din Constituție, hotărârile Curții Constituțio-
nale sunt definitive și nu pot fi atacate.
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78. În același sens, potrivit art.28 din Legea nr.317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la 
Curtea Constituțională, actele Curții sunt acte oficiale și executorii pe întreg teritoriul țării, pentru 
toate autoritățile publice și pentru toate persoanele juridice și fizice.

79. În acest context, Curtea reamintește că hotărârile interpretative ale Curții Constituționale 
sunt texte cu valoare constituțională, fiind parte integrantă a Constituției, ele fac corp comun cu 
dispozițiile pe care le interpretează și sunt obligatorii pentru executare pentru toate instituțiile 
statului, inclusiv pentru Președinte. Acestea se aplică direct, fără nici o altă condiție de formă 
(Hotărîrea Curții Constituționale nr.33 din 10 octombrie 2013).

80. Astfel, nerespectarea hotărârilor Curții Constituționale echivalează cu nerespectarea Con-
stituției și desconsiderarea grosolană a elementelor fundamentale ale statului de drept.

81. În acest sens, declarația Președintelui, potrivit căruia el a jurat pe Constituție, și nu pe 
hotărârile Curții Constituționale, denotă nihilism juridic, or neîndeplinirea unei obligații consti-
tuționale, sfidarea deliberată a Constituției și neexecutarea unei hotărâri a Curții Constituționale 
constituie o încălcare gravă a jurământului și a Constituției.

82. Curtea acceptă argumentul Guvernului că refuzul Președintelui de a desemna un ministru 
implică riscuri pentru buna funcționalitate a ministerului în cauză și chiar a întregului Guvern. 
Mai mult, în cazul Ministerului Apărării acest fapt este de natură să submineze, în cel mai 
direct mod, securitatea națională și capacitatea de apărare a țării.

83. În prezenta cauză, Curtea constată că blocajul instituțional a fost generat de acțiunile 
deliberate ale Președintelui și de neexecutarea hotărârii anterioare a Curții Constituționale. 
O astfel de atitudine de nihilism juridic din partea unui demnitar de asemenea rang față de Curtea 
Constituțională și hotărârile sale este intolerabilă, or ea afectează nu numai activitatea Guver-
nului, dar și autoritatea Curții Constituționale în fața publicului, creând un precedent periculos 
prin exemplul prost oferit de propria persoană. În acest context, cu cât este mai înaltă funcția 
demnitarului, cu atât mai înaltă trebuie să fie răspunderea acestuia.

84. Prin urmare, Curtea constată că refuzul deliberat al Președintelui țării de a-și îndeplini 
obligația constituțională de numire a candidaturii propuse repetat de Prim-ministru constituie o 
încălcare gravă a obligațiilor sale constituționale și a jurământului, circumstanță ce justifică ini-
țierea de către Parlament a procedurii de suspendare a Președintelui, în conformitate cu articolul 
89 din Constituție.

85. În același timp, Curtea reține că mecanismul de demitere a Președintelui ține de opțiu-
nea Parlamentului, fiind o procedură complexă și de lungă durată, care nu soluționează prompt 
problema funcționalității depline a instituțiilor fundamentale obstrucționate deliberat de către 
Președinte.

86. Curtea reamintește că statul de drept nu este o ficțiune, care are doar natură declarativă. 
Funcționarea statului de drept trebuie să se manifeste prin acțiuni practice (Hotărîrea Curții Con-
stituționale nr.4 din 22 aprilie 2013).

87. Curtea reține că, în respectarea principiului constituțional al statului de drept și în consi-
derarea interesului general al cetățenilor, este imperativă luarea măsurilor necesare pentru asigu-
rarea restabilirii rapide a ordinii constituționale.

88. Curtea reține că Constituția Republicii Moldova nu oferă soluții exprese asupra modului 
de a gestiona situația extraordinară creată de inacțiunea deliberată a Președintelui, or textul 
Constituției este construit având la bază premisa bunei credințe, inclusiv în exercitarea de către 
persoanele care dețin funcții publice a atribuțiilor ce le revin, astfel cum este specificat în articolul 
56 din Constituție.

89. În acest context, interpretarea textuală a articolului 98 alin.(6) ar putea distorsiona voința 
originară a legiuitorului constituant, or crearea blocajelor instituționale și perpetuarea vidului de 
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putere și a unei stări de neconstituționalitate este contrară spiritului Constituției. Astfel, situația 
excepțională creată de refuzul deliberat al Președintelui de a-și îndeplini obligațiile constituțio-
nale impune necesitatea identificării unei soluții excepționale. Prin urmare, Curtea reține că, 
pentru a stabili voința autentică a legiuitorului constituant, este necesar să recurgă la inter-
pretarea funcțională a Constituției.

90. Analizând Constituția ca un tot unitar și obiectivul specific al acesteia, care urmărește 
să evite crearea vidului de putere și să asigure instituții pe deplin funcționale (Hotărîrea Curții 
Constituțională nr.7 din 18.05.2013), ar trebui să existe instrumente de frâne și contragreutăți, 
ce ar exclude abuzurile legate de neexecutarea deliberată a obligațiilor constituționale și pentru a 
oferi garanția necesară a exercitării depline a puterii de stat.

91. În acest context, Curtea urmează ca, prin interpretarea funcțională a Constituției, să iden-
tifice mecanismele de suplinire a rolului Președintelui în cadrul acestor proceduri și de deblocare 
a funcționalității instituțiilor fundamentale ale statului.

92. Curtea reamintește că orice interpretare a prevederilor constituționale derivă din natura, 
obiectivele și spiritul Constituției înseși.

93. În același timp, Constituția urmează a fi privită ca „un instrument viu”, care trebuie 
interpretată în lumina realităților social-politice actuale, astfel încât să garanteze instituții cu 
funcționalitate continuă și efectivă.

94. Constituția reflectă contractul social – o obligație acceptată în mod democratic de către 
toți cetățenii Republicii Moldova față de generațiile actuale și viitoare de a trăi în conformitate 
cu normele fundamentale consacrate în Constituție și de a le respecta, pentru a asigura legitimi-
tatea autorității de guvernare, legitimitatea deciziilor acesteia, precum și pentru a asigura drep-
turile omului și libertățile fundamentale, astfel încât să existe armonie în societate (Hotărîrea 
Curții Constituționale nr.36 din 5 decembrie 2013, Hotărîrea Curții Constituționale nr.9 din 14 
februarie 2014).

95. Fiind un act cu forță juridică supremă și contract social, Constituția se întemeiază pe valori 
universale și incontestabile, precum faptul că suveranitatea aparține poporului, democrația, recu-
noașterea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și respectarea acestora, respectarea 
legii și a statului de drept, sistemul de echilibre și contragreutăți, datoria instituțiilor statului de 
a servi poporul și răspunderea acestora față de societate, spiritul public, justiție, obiectivul unei 
societăți civile deschise, echitabile și armonioase și al statului de drept (Avizul Curții Constituți-
onale nr.1 din 24.07.2015).

96. Prevederile Constituției formează un sistem armonios, astfel încât nici o prevedere a 
Constituției nu poate fi contrară celorlalte prevederi ale acesteia. Natura Constituției de act cu 
forță juridică supremă și ideea de constituționalitate implică faptul că nu există și nici nu pot 
exista lacune sau contradicții interne ale Constituției (Avizul nr.1 din 22 septembrie 2014).

97. Astfel, la interpretarea Constituției, trebuie să se țină seama de faptul că aceasta este un act 
integral, toate prevederile Constituției fiind interconectate până la gradul la care conținutul 
unor prevederi ale Constituției determină conținutul altor prevederi ale acesteia.

98. Curtea notează că normele din Constituție formează un tot unitar, aflat într-o legătură 
logico-juridică indisolubilă. În acest context, Constituția consacră o diviziune tripartită a funcți-
ilor statului, care este un principiu fundamental de organizare a statului. Astfel, textul constitu-
țional reflectă imaginea statului ca o structură de organe, între care și Președintele. Prin urmare, 
pornind de la spiritul Constituției, trebuie să se asigure funcționalitatea tuturor instituțiilor 
statului, respectarea strictă a principiilor și valorilor supreme, reprezentând în mod practic testul 
eficacității Constituției ca Lege Supremă a unui stat de drept.

99. Curtea reține că Constituția nu poate fi un „pact sinucigaș” („The Constitution is not 
a suicide pact”). Astfel, nici o prevedere din Constituție nu poate fi interpretată ca permițând 
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blocarea instituțiilor sale. O interpretare prea restrictivă, limitând foarte mult posibilitățile de 
restabilire a ordinii constituționale, ar fi un handicap pentru funcționarea democrației și a sta-
tului de drept.

100. În lumina celor menționate, Curtea constată că Președintele țării, încălcând flagrant 
jurământul depus la învestirea în funcție, a refuzat să-și execute obligațiile constituționale, 
în modul în care prevede Constituția și hotărârile relevante ale Curții Constituționale, cu 
care aceasta face corp comun. Refuzul Președintelui de a-și exercita propriile atribuții nu 
doar a blocat numirea ministrului apărării, ci a creat un precedent periculos ce amenință func-
ționalitatea procedurii remanierilor guvernamentale în ansamblu și autoritatea Curții Consti-
tuționale.

101. Analizând Constituția ca un tot unitar și obiectivul specific al acesteia, care urmărește să 
evite crearea vidului de putere și să asigure instituții pe deplin funcționale, Curtea subliniază că în 
situația de blocaje instituționale, când atribuțiile unor instituții nu sunt exercitate de titularii aces-
tora, indiferent de motivele acestor blocaje, dispozițiile constituționale prevăd suplinirea acestora 
prin instituirea interimatului.

102. În acest context, Curtea reține că potrivit articolului 90 (Vacanța funcției) din Constituție:
„(1) Vacanța funcției de Președinte al Republicii Moldova intervine în caz de expirare a 

mandatului, de demisie, de demitere, de imposibilitate definitivă a exercitării atribuțiilor sau 
de deces. […]

(3) Imposibilitatea exercitării atribuțiilor mai mult de 60 de zile de către Președintele Repu-
blicii Moldova este confirmată de Curtea Constituțională în termen de 30 de zile de la sesizare.”

103. În același timp, articolul 91 (Interimatul funcției) din Constituție prevede următoarele:
„Dacă funcția de Președinte al Republicii Moldova devine vacantă sau dacă Președintele este 

demis ori dacă se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile, interimatul se 
asigură, în ordine, de Președintele Parlamentului sau de Primul-ministru.”

104. Curtea reține că Constituția conține norme care prevăd imposibilitatea temporară sau 
definitivă de a continua exercitarea mandatului.

105. Din conținutul articolelor 90 și 91 din Constituție rezultă cu claritate că Legea Supremă 
face distincție între două situații diferite de imposibilitate a exercitării mandatului de Președinte:

(a) imposibilitate temporară, caz în care Președintele își poate relua activitatea, se instituie 
interimatul fără ca funcția să devină vacantă;

(b) imposibilitate definitivă (alta decât decesul), situație în care Președintele nu-și mai poate 
relua activitatea mai mult de 60 de zile, survenind vacanța funcției și organizarea alegerilor 
pentru un nou Președinte, cu instituirea interimatului pentru această perioadă.

106. Toate aceste situații prevăzute atât de articolul 90, cât și de articolul 91 din Constituție au 
drept consecință instituirea interimatului funcției.

107. Curtea reține că Constituția nu precizează care sunt ipotezele în care imposibilitatea poate 
interveni.

108. În mod logic, imposibilitatea temporară a exercitării funcției de Președinte este generată 
de orice circumstanță incompatibilă cu exercitarea atribuțiilor, alta decât decesul.

109. Curtea reține că inacțiunea instituției prezidențiale, prin neexercitarea atribuțiilor fie 
pentru motive obiective, fie pentru motive subiective, prin refuzul deliberat de a exercita atri-
buțiile, are consecințe identice, adică blocarea altor instituții.

110. În acest context, având în vedere faptul că, în cazul refuzului deliberat de a-și exercita 
atribuțiile, consecințele sunt identice cu cele ce survin în cazul imposibilității exercitării atribu-
țiilor pentru motive obiective, Curtea consideră că soluționarea acestor situații trebuie să fie 
identică, adică instituirea interimatului.
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111. Astfel, Curtea constată că, prin refuzul deliberat de a-și executa una sau mai multe obli-
gații constituționale, Președintele se înlătură el însuși de la exercitarea acestora.

112. În acest context, Curtea consideră că inacțiunea sa deliberată constituie, în sensul artico-
lului 91 din Constituție, imposibilitate temporară, pentru considerente subiective (lipsa dorinței), 
de a-și exercita atribuția în cauză, ceea ce justifică instituirea interimatului funcției pentru 
asigurarea exercitării acestei (acestor) obligații constituționale a Președintelui.

113. În acest sens, Curtea reține că, potrivit articolului 91 din Constituție, dacă Președintele 
Republicii Moldova se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile, interimatul 
se asigură, în ordine, de Președintele Parlamentului sau de Primul-ministru.

114. În conformitate cu articolul 135 alin.(1) lit.f) din Constituție, Curtea Constituțională este 
unica autoritate competentă să constate circumstanțele care justifică interimatul funcției de 
Președinte, prin emiterea unui aviz.

115. În situația unei inacțiuni constituționale deliberate de a-și îndeplini atribuțiile, durata 
imposibilității nu are incidență pentru instituirea interimatului, spre deosebire de situația unei 
imposibilități obiective ce depășește 60 de zile, pentru care se constată vacanța funcției, în condi-
țiile articolului 90 din Constituție.

116. Instituirea interimatului funcției, cauzat de refuzul deliberat de a executa una sau mai 
multe obligații constituționale, și circumstanțele care justifică interimatul funcției de Preșe-
dinte urmează a fi constatate în fiecare caz în parte de către Curtea Constituțională, în conformi-
tate cu competența atribuită acesteia prin articolul 135 alin.(1) lit.f) din Constituție, la sesizarea 
subiecților prevăzuți de articolul 38 alin.(1) și (2) lit.c) din Codul jurisdicției constituționale, în 
funcție de domeniul lor de competență.

117. În acest context, Curtea reamintește că, în exercitarea interimatului funcției de Președinte 
al țării, președintele interimar exercită aceleași atribuții ca și președintele titular (Hotărîrea Curții 
Constituționale nr.29 din 24 noiembrie 2015). Astfel, în ordine, Președintele Parlamentului sau 
Primul-ministru, în calitate de Președinte interimar, va emite decretele neemise de titularul care 
a refuzat deliberat să-și exercite obligațiile constituționale.

Din aceste motive, în temeiul articolelor 135 alin.(1) lit.b) și 140 din Constituție, 26 din Legea 
cu privire la Curtea Constituțională, 6, 61, 62 lit.b) și 68 din Codul jurisdicției constituționale, 
Curtea Constituțională

HOTĂRĂȘTE:
1. În sensul articolului 91 din Constituție, refuzul Președintelui de a-și executa obligațiile 

constituționale constituie imposibilitate temporară de a-și exercita atribuția (atribuțiile) în 
cauză și justifică instituirea interimatului funcției, care se asigură, în ordine, de Președintele 
Parlamentului sau de Primul-ministru, pentru exercitarea acestei (acestor) obligații consti-
tuționale a Președintelui.

2. Instituirea interimatului funcției, cauzat de refuzul deliberat de a executa o obligație 
constituțională, și circumstanțele care justifică interimatul funcției de Președinte urmează a fi 
constatate în fiecare caz în parte de către Curtea Constituțională, în conformitate cu competența 
atribuită acesteia prin articolul 135 alin.(1) lit.f) din Constituție.

3. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la 
data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Tudor PANȚÎRU
Nr.28. Chișinău, 17 octombrie 2017.  
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PCC-01/124b -28
Chișinău, 17 octombrie 2017
Parlamentul Republicii Moldova

ADRESA nr.1
La 17 octombrie 2017 Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr.28 pentru interpreta-

rea prevederilor articolului 98 alin.(6) în coroborare cu articolele 1, 56, 91, 135 și 140 din Consti-
tuție (neîndeplinirea obligațiilor constituționale de către Președinte).

În hotărârea menționată, Curtea a statuat că Președintele țării nu este omnipotent, ci este ținut 
de obligația de devotament constituțional, de a respecta limitele impuse de Constituție și poartă 
răspundere pentru îndeplinirea cu bună-credință a atribuțiilor ce îi revin.

Curtea a subliniat că neîndeplinirea unei obligații constituționale, sfidarea deliberată a Consti-
tuției și neexecutarea unei hotărâri a Curții Constituționale constituie o încălcare gravă a jură-
mântului și a Constituției.

Curtea a reiterat că respectarea ordinii constituționale, inclusiv a hotărârilor Curții Constitu-
ționale, este o condiție necesară și esențială pentru buna funcționare a autorităților publice ale 
statului și pentru afirmarea statului de drept.

Curtea a reamintit că actele instanței de contencios constituțional sunt acte oficiale și execu-
torii pe întreg teritoriul țării, pentru toate autoritățile publice și pentru toate persoanele juridice 
și fizice. Hotărârile interpretative ale Curții Constituționale sunt texte cu valoare constituțională, 
fiind parte integrantă a Constituției, ele fac corp comun cu dispozițiile pe care le interpretează. 
Acestea se aplică direct, fără nici o altă condiție de formă. Astfel, nerespectarea hotărârilor 
Curții Constituționale echivalează cu nerespectarea Constituției și desconsiderarea grosolană a 
elementelor fundamentale ale statului de drept.

În același timp, Curtea a constatat lipsa instrumentelor coercitive de punere în executare sau 
de sancționare în cazul neîndeplinirii cu rea-credință a obligațiilor constituționale, ce derivă 
din prevederile Constituției și actele Curții Constituționale.

Pentru aceste motive, Curtea consideră necesar ca Parlamentul să reglementeze răspunderea 
(inclusiv penală) pentru neexecutarea obligațiilor constituționale și a hotărârilor Curții Consti-
tuționale.

În conformitate cu prevederile articolului 28/1 din Legea cu privire la Curtea Constituțio-
nală, Curtea solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă și să-i fie comunicate rezultatele 
examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.

PREȘEDINTE         Tudor PANȚÎRU 

PCC-01/124b-28
Chișinău, 17 octombrie 2017 
Parlamentul Republicii Moldova

 

ADRESA nr.2
La 17 octombrie 2017 Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr.28 pentru interpretarea 

prevederilor articolului 98 alin.(6) în coroborare cu articolele 1, 56, 91, 135 și 140 din Constituție 
(neîndeplinirea obligațiilor constituționale de către Președinte).

În hotărârea menționată, Curtea a statuat că, în sensul articolului 91 din Constituție, refuzul 
Președintelui de a-și executa obligațiile constituționale constituie imposibilitate temporară de 
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a-și exercita atribuția (atribuțiile) în cauză și justifică instituirea interimatului funcției, care 
se asigură, în ordine, de Președintele Parlamentului sau de Primul-ministru, pentru exerci-
tarea acestei (acestor) obligații constituționale a Președintelui.

Instituirea interimatului funcției, cauzat de refuzul deliberat de a executa o obligație consti-
tuțională, și circumstanțele care justifică interimatul funcției de Președinte urmează a fi 
constatate în fiecare caz în parte de către Curtea Constituțională, în conformitate cu competența 
atribuită acesteia prin articolul 135 alin.(1) lit.f) din Constituție, la sesizarea subiecților prevăzuți 
de articolul 38 alin.(1) și (2) lit.c) din Codul jurisdicției constituționale, în funcție de domeniul 
lor de competență.

În același timp, Curtea constată că, în timp ce reprezentanții puterii executive și legislative sunt 
subiecți cu drept de sesizare, Consiliul Superior al Magistraturii nu dispune de acest drept, deși 
este autoritatea de autoadministrare judecătorească și de garant al independenței puterii judecă-
torești. 

Pentru aceste motive, Curtea consideră necesar ca Parlamentul să completeze Legea cu privire 
la Curtea Constituțională în vederea atribuirii Consiliului Superior al Magistraturii a dreptului de 
sesizare a Curții Constituționale.

În conformitate cu prevederile articolului 28/1 din Legea cu privire la Curtea Constituțio-
nală, Curtea solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă și să-i fie comunicate rezultatele 
examinării acesteia în termenele prevăzute de lege.

PREȘEDINTE          Tudor PANȚÎRU
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AVIZUL 
CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

la proiectul de lege pentru modificarea și completarea  
Constituției Republicii Moldova (sistemul judecătoresc [2])  

nr. 4 din 05.12.2017 

Monitorul Oficial nr.451-463/155 din 29.12.2017 

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, statuând în componența:
Dl Tudor PANȚÎRU, președinte,
Dl Aurel BĂIEȘU, Dl Igor DOLEA, Dna Victoria IFTODI, Dl Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dnei Ludmila Chihai, grefier,
Având în vedere sesizarea depusă la 16 noiembrie 2017 și înregistrată la aceeași dată, 
Examinând sesizarea menționată în camera de consiliu,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu, 
Adoptă următorul aviz: 

PROCEDURA
1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituțională la 16 noiembrie 2017 de 

către Guvern, în temeiul prevederilor articolelor 135 alin.(1) lit.c) și 141 alin.(1) lit.c) din Constitu-
ția Republicii Moldova, articolului 4 alin.(1) lit.c) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 
articolelor 2 alin.(1), 38 alin.(2) și 63 lit.a) din Codul jurisdicției constituționale, prin care se solicită 
avizarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova. 

2. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției este expus în următoarea 
redacție:

„Articol unic. – Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (republicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.78, art.140), cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 116:
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Judecătorii instanțelor judecătorești se numesc în funcție, în condițiile legii, până la atin-

gerea plafonului de vârstă, de către Președintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului 
Superior al Magistraturii. Președintele Republicii Moldova poate respinge o singură dată candi-
datura propusă de către Consiliul Superior al Magistraturii.”;

alineatele (3) și (4) se abrogă;
alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5) Deciziile privind numirea judecătorilor și cariera acestora trebuie să fie adoptate în baza 

unor criterii obiective, bazate pe merit, și a unei proceduri transparente, în condițiile legii. Promo-
varea și transferul judecătorilor se fac numai cu acordul acestora.”;

se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
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„(51) Judecătorii pot avea doar imunitate funcțională în condițiile legii.”
2. Articolul 121 se completează cu alineatele (11) și (12) cu următorul cuprins:
„(11) Consultarea Consiliului Superior al Magistraturii este obligatorie în procesul elaborării, 

examinării, aprobării și modificării bugetului de stat în partea ce ține de alocarea mijloacelor 
financiare instanțelor judecătorești.

(12) Consiliul Superior al Magistraturii este în drept să prezinte Parlamentului propuneri 
privind mijloacele financiare necesare pentru buna funcționare a instanțelor judecătorești.”

3. Secțiunea a 2-a din capitolul IX se completează cu articolul 1211 cu următorul cuprins:
„Articolul 1211. Rolul Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței 

autorității judecătorești.”
4. Articolul 122 va avea următorul cuprins:
„Articolul 122. Componența
(1) Consiliul Superior al Magistraturii este constituit din judecători, aleși de Adunarea Gene-

rală a Judecătorilor, reprezentând toate nivelurile instanțelor judecătorești, și reprezentanți ai 
societății civile cu experiență în domeniul dreptului.

(2) O parte importantă a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii trebuie să fie judecă-
tori. Modul și procedura de alegere sau numire a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii 
se stabilesc prin lege.

(3) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii sunt aleși sau numiți pentru un mandat de 6 
ani, fără posibilitatea de a deține două mandate consecutiv.”

5. La articolul 123, alineatul (1) se completează în final cu propoziția: „Consiliul Superior al 
Magistraturii își exercită atribuțiile în mod direct sau prin intermediul organelor sale specializate.”

3. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova a fost 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.951 din 7 noiembrie 2017.

LEGISLAȚIA PERTINENTĂ
4. Prevederile relevante ale Constituției (republicată în M.O., 2016, nr.78, art.140) sunt urmă-

toarele:
Articolul 7. Constituția, Lege Supremă
„Constituția Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege și nici un alt act juridic care 

contravine prevederilor Constituției nu are putere juridică.”
Articolul 72. Categorii de legi
„(1) Parlamentul adoptă legi constituționale, legi organice și legi ordinare.
(2) Legile constituționale sunt cele de revizuire a Constituției.
[...]”
Articolul 116. Statutul judecătorilor
„(1) Judecătorii instanțelor judecătorești sunt independenți, imparțiali și inamovibili, potrivit 

legii. 
(2) Judecătorii instanțelor judecătorești se numesc în funcție de Președintele Republicii Mol-

dova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii. Judecătorii care au 
susținut concursul sunt numiți în funcție pentru prima dată pe un termen de 5 ani. După expira-
rea termenului de 5 ani, judecătorii vor fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, 
stabilit în condițiile legii. 

(3) Președinții și vicepreședinții instanțelor judecătorești sunt numiți în funcție de Președintele 
Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, pe un termen de 4 ani. 

(4) Președintele, vicepreședinții și judecătorii Curții Supreme de Justiție sunt numiți în funcție 
de Parlament la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Ei trebuie să aibă o vechime în 
funcția de judecător de cel puțin 10 ani. 

(5) Promovarea și transferarea judecătorilor se fac numai cu acordul acestora. 
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(6) Sancționarea judecătorilor se face în conformitate cu legea. 
(7) Funcția de judecător este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții retribuite, cu 

excepția activității didactice și științifice.”
Articolul 121. Resursele financiare ale instanțelor judecătorești, indemnizația și alte drepturi
„(1) Resursele financiare ale instanțelor judecătorești sunt aprobate de Parlament și sunt 

incluse în bugetul de stat. 
(2) Indemnizațiile și alte drepturi ale judecătorilor sunt stabilite prin lege.
(3) Instanțele judecătorești dispun de poliția pusă în serviciul lor.”
Articolul 122. Componența [Consiliului Superior al Magistraturii]
„(1) Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din judecători și profesori titulari aleși 

pentru o durată de 4 ani. 
(2) Din Consiliul Superior al Magistraturii fac parte de drept: Președintele Curții Supreme de 

Justiție, ministrul justiției și Procurorul General.”
Articolul 123. Atribuțiile [Consiliului Superior al Magistraturii]
„(1) Consiliul Superior al Magistraturii asigură numirea, transferarea, detașarea, promovarea 

în funcție și aplicarea de măsuri disciplinare față de judecători. 
(2) Modul de organizare și funcționare al Consiliului Superior al Magistraturii se stabilește 

prin lege organică.”
Articolul 135. Atribuțiile [Curții Constituționale]
„(1) Curtea Constituțională: 
[...]
c) se pronunță asupra inițiativelor de revizuire a Constituției;
[...]”
Articolul 141. Inițiativa revizuirii
„(1) Revizuirea Constituției poate fi inițiată de:
[...]
c) Guvern.
(2) Proiectele de legi constituționale vor fi prezentate Parlamentului numai împreună cu 

avizul Curții Constituționale, adoptat cu votul a cel puțin 4 judecători.”
Articolul 142. Limitele revizuirii „(1) Dispozițiile privind caracterul suveran, independent și 

unitar al statului, precum și cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite 
numai cu aprobarea lor prin referendum, cu votul majorității cetățenilor înscriși în listele electo-
rale.

(2) Nici o revizuire nu poate fi făcută, dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora.

(3) Constituția nu poate fi revizuită pe durata stării de urgență, de asediu și de război.”
Articolul 143. Legea privind modificarea Constituției
„(1) Parlamentul este în drept să adopte o lege cu privire la modificarea Constituției după cel 

puțin 6 luni de la data prezentării inițiativei corespunzătoare. Legea se adoptă cu votul a două 
treimi din deputați.

(2) Dacă, de la prezentarea inițiativei cu privire la modificarea Constituției, Parlamentul nu a 
adoptat timp de un an legea constituțională corespunzătoare, propunerea se consideră nulă.” 

ÎN DREPT
5. Din conținutul sesizării, Curtea observă că aceasta vizează în esență revizuirea Constituției în 

partea ce ține de: 1) statutul, modul de numire și imunitatea judecătorului, 2) finanțarea sistemului 
judecătoresc, precum și 3) rolul, componența și competențele Consiliului Superior al Magistraturii.

6. Competența Curții Constituționale de a soluționa prezenta cauză este prevăzută de dispo-
zițiile art.135 alin.(1) lit.c) din Constituție, potrivit cărora Curtea Constituțională se pronunță 
asupra inițiativelor de revizuire a Constituției. 
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I. CU PRIVIRE LA PROPUNEREA LEGISLATIVĂ DE MODIFICARE A CONSTITUȚIEI 
1. Prevederile și scopul proiectului
7. Prin proiectul de lege înaintat se propune operarea unor serii de amendamente constituțio-

nale referitoare la sistemul judecătoresc.
8. Astfel, cu referire la statutul judecătorului, potrivit proiectului, judecătorul urmează a fi numit 

în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, prin excluderea termenului inițial de 5 ani.
9. De asemenea, judecătorii Curții Supreme de Justiție urmează a fi numiți în funcție de către 

Președintele Republicii Moldova, similar judecătorilor din cadrul judecătoriilor și curților de 
apel, fiind exclusă în acest sens și vechimea în funcția de judecător de cel puțin 10 ani.

10. La fel, proiectul propune excluderea numirii președinților și vicepreședinților instanțelor 
judecătorești de către Președintele Republicii Moldova. 

11. În același timp, se propune reglementarea expresă în Constituție doar a imunității funcți-
onale a judecătorilor.

12. În partea ce ține de finanțarea sistemului judecătoresc, se propun mai multe completări la arti-
colul 121 din Constituție referitoare la consultarea obligatorie a Consiliului Superior al Magistraturii 
în procesul de elaborare și modificare a bugetului de stat, în partea ce ține de mijloacele financiare 
alocate sistemului judecătoresc, precum și dreptul Consiliului Superior al Magistraturii de a prezenta 
Parlamentului propuneri privind mijloacele financiare necesare sistemului judecătoresc.

13. Cu modificări se intervine și la articolele care reglementează activitatea Consiliului Supe-
rior al Magistraturii. În esență, aceste amendamente vizează modificarea componenței structurale 
a Consiliului Superior al Magistraturii, prin excluderea Președintelui Curții Supreme de Justiție, 
ministrului justiției și Procurorului General din componența acestuia și stabilirea mandatului 
membrilor pe un termen de 6 ani, fără posibilitatea de a fi reînnoit.

14. Potrivit Guvernului, proiectul de lege constituțională a fost elaborat în scopul realizării acți-
unilor din Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de asociere RM-UE în peri-
oada 2017-2019 și din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului 
justiției pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.6 din 16 februarie 2012.

2. Inițiativa de revizuire a Constituției
15. Potrivit articolului 141 din Constituție:
„Revizuirea Constituției poate fi inițiată de:
a) un număr de cel puțin 200000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot [...]; 
b) un număr de cel puțin o treime de deputați în Parlament; 
c) Guvern.”
16. În prezenta cauză, propunerea legislativă de revizuire a Constituției este înaintată spre 

avizare Curții Constituționale de către Guvern, fiind aprobată prin Hotărârea nr.951 din 7 noiem-
brie 2017. Prin urmare, dreptul de inițiativă legislativă privind revizuirea Constituției a fost exer-
citat cu respectarea prevederilor art.141 alin.(1) lit.c) din Constituție. 

3. Limitele revizuirii Constituției
17. În ceea ce privește limitele revizuirii, articolul 142 din Constituție prevede următoarele:
„(1) Dispozițiile privind caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum și cele 

referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin 
referendum, cu votul majorității cetățenilor înscriși în listele electorale.

(2) Nici o revizuire nu poate fi făcută, dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și liber-
tăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora.

(3) Constituția nu poate fi revizuită pe durata stării de urgență, de asediu și de război.”
18. Textul citat reglementează condiții de constituționalitate intrinsecă a inițiativei de revi-

zuire [alin.(1) și (2) ale art.142] și de constituționalitate extrinsecă a acesteia [alin.(3) al art.142].
a) Constituționalitatea extrinsecă (limitele temporale)
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19. Sub aspectul constituționalității extrinseci, cu privire la împrejurările revizuirii Constitu-
ției, textul articolului 142 alin.(3) din Legea fundamentală, care interzice revizuirea Constituției 
pe durata stării de urgență, de asediu și de război, coroborează cu cel al articolului 63 alin.(3) teza 
a doua din Constituție, potrivit căruia Parlamentul nu poate revizui Constituția în perioada în 
care mandatul se prelungește până la întrunirea legală a noii componențe.

20. De asemenea, limitele temporale includ termenul de adoptare a inițiativei de revizuire a 
Constituției.

21. În conformitate cu articolul 143 din Constituție, care reglementează modificarea Constitu-
ției, o lege cu privire la modificarea Constituției poate fi adoptată după cel puțin 6 luni de la data 
prezentării inițiativei corespunzătoare. 

22. Curtea constată că, în momentul inițierii revizuirii Constituției în prezenta cauză, nu 
subzistă niciuna dintre situațiile la care fac referire textele constituționale menționate, fiind întru-
nite condițiile de constituționalitate extrinsecă a inițiativei de revizuire.

b) Constituționalitatea intrinsecă (limitele materiale)
1.1. Considerații generale
23. Pronunțarea cu privire la constituționalitatea intrinsecă (limitele materiale) impune ana-

liza modificărilor propuse prin raportare la dispozițiile art.142 alin.(1) și alin.(2) din Constituție, 
pentru a determina dacă obiectul revizuirii îl constituie caracterul suveran, independent și unitar 
al statului, precum și cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului, precum și dacă modi-
ficările propuse nu au ca rezultat suprimarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățeni-
lor sau a garanțiilor acestora.

24. De asemenea, Curtea va examina dacă modificările constituționale propuse nu contravin 
altor prevederi constituționale și dacă vor asigura aplicabilitatea în ansamblu a acestora fără a se 
exclude reciproc.

25. În acest sens, în Hotărârea nr.7 din 4 martie 2016 privind controlul constituționalității 
unor prevederi ale Legii nr.1115-XIV din 5 iulie 2000 cu privire la modificarea și completarea 
Constituției Republicii Moldova, Curtea a menționat că prevederile constituționale referitoare la 
revizuirea Constituției sunt determinate de noțiunea, natura și scopul Constituției înseși. În acest 
sens, orice revizuire poate fi operată doar cu respectarea principiilor supremației Constituției, 
stabilității acesteia, unității materiei și echilibrului valorilor consacrate prin Legea Supremă, pre-
cum și a atribuției Curții Constituționale de a se pronunța în privința inițiativelor de revizuire a 
Constituției în cadrul competenței partajate a Parlamentului și a Curții în procesul de modificare 
a Constituției. Nu poate fi adoptată nici o modificare a Constituției care ar afecta armonia preve-
derilor Constituției sau armonia valorilor consacrate prin acestea. Or, natura Constituției de act 
cu forță juridică supremă și ideea de constituționalitate implică faptul că nu există și nici nu pot 
exista lacune sau contradicții interne ale Constituției.

1.2. Cu referire la numirea judecătorilor
26. Dispozițiile articolelor 114 și 116 alin.(1) din Constituție consacră principiul indepen-

denței judecătorilor, fără de care nu se poate vorbi de o activitate autentică de înfăptuire a justiției. 
Realizarea principiului independenței judecătorului, pus la baza autonomiei puterii judecătorești, 
se asigură prin procedura de înfăptuire a justiției, precum și prin modul de numire, suspendare, 
demisie și eliberare din funcție a judecătorului.

27. Independența justiției este o cerință de bază a statului de drept, care derivă din principiul 
separației puterilor în stat. Această cerință impune atât independența structurală a sistemului de 
justiție, cât și independența individuală a judecătorilor.

28. Examinând proiectul de lege, Curtea constată că prin excluderea termenului inițial de 5 ani 
de numire a judecătorilor de la alin.(2) al articolului 116 din Constituție se urmărește asigurarea 
stabilității mandatului judecătorilor până la atingerea plafonului de vârstă.
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29. Curtea menționează că, potrivit standardelor internaționale, judecătorilor trebuie să li se 
garanteze perioada de exercitare a funcției până la vârsta obligatorie de pensionare sau, dacă sunt 
numiți pe o perioadă determinată, până la finalul mandatului.

30. Judecătorii numiți cu titlu permanent nu pot fi revocați fără un just motiv atât timp cât nu 
au atins vârsta pensionării obligatorii, aceste motive trebuie să fie definite în mod precis de lege.

31. Măsurile de asigurare eficientă a independenței și imparțialității judecătorilor sunt stipulate 
în Principiile de bază ale independenței justiției (act adoptat la cel de-al 7-lea Congres al Națiu-
nilor Unite referitor la prevenirea infracțiunilor și la tratamentul infractorilor, care a avut loc la 
Milano, la 26 august – 6 septembrie 1985, aprobat prin rezoluțiile Adunării Generale nr.40/32 
din 29 noiembrie 1985 și nr.40/146 din 13 decembrie 1985), care la pct.12 statuează: „Judecătorii, 
indiferent că sunt numiți sau aleși, trebuie să aibă mandatul garantat până la o vârsta obligatorie de 
pensionare sau până la expirarea mandatului lor, în cazul în care există o astfel de durată”.

32. Potrivit Recomandării CM/Rec (2010)12 a Comitetului Miniștrilor către statele membre cu 
privire la judecători: independența, eficiența și responsabilitățile (adoptată la 17 noiembrie 2010): 

„49. Siguranța mandatului și inamovibilitatea sunt elemente cheie ale independenței judecăto-
rilor. În consecință, judecătorii ar trebui să aibă garantat mandatul până la o vârstă obligatorie de 
pensionare, unde aceasta există.”

33. De asemenea, Comisia de la Veneția recomandă ca judecătorii ordinari să fie numiți cu 
titlu permanent până la pensionare. Instituirea unor perioade de probă pentru judecătorii în 
funcție ar ridica probleme din punct de vedere al independenței (Raport privind independența 
sistemului judiciar, partea I: independența judecătorilor (CDL-AD(2010)004), aprobat în cadrul 
celei de-a 82-a sesiuni plenare din 12-13 martie 2010).

34. În contextul celor menționate, Curtea reține că siguranța mandatului reprezintă un element 
fundamental al independenței judecătorilor, iar numirea judecătorului până la o vârsta obliga-
torie de pensionare reprezintă garanția mandatului acestora.

35. În același timp, Curtea reține că proiectul de lege propune ca judecătorii Curții Supreme 
de Justiție să fie numiți în funcție similar judecătorilor din curțile de apel și judecătorii, de către 
Președintele Republicii Moldova la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, și nu de 
către Parlament, ca în prezent. Totodată, acest proiect propune și excluderea condiției de a avea o 
vechime în funcția de judecător de cel puțin 10 ani.

36. Curtea constată că, în opinia autorului proiectului de lege, numirea tuturor judecătorilor 
de către Președintele Republicii Moldova la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii 
va reduce influența factorilor politici asupra procedurii de numire a judecătorilor, precum și va 
uniformiza procedura de numire a judecătorilor în toate instanțele judecătorești din țară.

37. Totodată, propunerea privind dreptul Președintelui de a respinge doar o singură dată 
candidatura propusă de Consiliul Superior al Magistraturii, în prezent, se regăsește în Legea cu 
privire la statutul judecătorului. Curtea menționează că reglementarea constituțională a acestui 
aspect va constitui una din garanțiile autorității judecătorești și va exclude interferența unei alte 
puteri în procesul decizional de numire a judecătorilor.

38. Autorul proiectului susține că, prin excluderea alineatelor (3) și (4) din articolul 116 din 
Constituție, se va asigura implementarea mecanismului de rotație în ocuparea funcțiilor manage-
riale din sistemul judiciar, misiune care va reveni Consiliului Superior al Magistraturii, în calitate 
de organ de autoadministrare judecătorească.

1.3. Cu referire la imunitatea judecătorilor
39. Curtea menționează că Legea Supremă, în art.116 alin.(1), nu prevede expres „imunitatea 

judecătorului”, statuând că judecătorii instanțelor judecătorești sunt independenți, imparțiali și 
inamovibili potrivit legii. Noțiunea de „imunitate judecătorească” face parte din conceptul de 
independență judecătorească.
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40. Curtea constată că legiuitorul constituant, statuând că „judecătorii instanțelor judecătorești 
sunt independenți, imparțiali și inamovibili, potrivit legii”, a consacrat independența judecăto-
rului pentru a asigura excluderea oricărei influențe din partea altor autorități. Această garanție nu 
poate fi însă interpretată ca fiind de natură să determine lipsa responsabilității judecătorului. Legea 
fundamentală, potrivit art.116 alin.(1), nu conferă numai prerogative, ce stau la baza conceptului 
de „independență”, ci stabilește și anumite limite, care se circumscriu sintagmei „potrivit legii”.

41. Curtea menționează că, deoarece într-o societate democratică judecătorul nu poate fi la 
adăpostul unei imunități absolute, se reliefează problema condițiilor și modalităților de angajare 
a răspunderii judecătorului.

42. În acest sens, Curtea constată că prin proiectul de lege se instituie o normă distinctă privind 
imunitatea judecătorului (art.116 alin.(51) din proiect). Potrivit normei propuse, judecătorii pot 
avea doar imunitate funcțională, în condițiile legii.

43. În Hotărârea nr.22 din 5 septembrie 2013 Curtea a menționat:
„84. […] imunitatea nu trebuie să obstrucționeze principalele funcții și atribuții ale justiției și 

nici să împiedice funcționarea principiilor democratice într-un stat de drept.
[…]
87. […] imunitatea judecătorului nu este o garanție absolută, iar legiuitorul, în exercitarea 

atribuțiilor prevăzute de art.72 alin.(3) lit.e) din Constituție, adoptă legi privind organizarea și 
funcționarea instanțelor judecătorești.

[…]
89. […] principiul constituțional al independenței judecătorilor implică principiul responsa-

bilității. Independența judecătorului nu constituie și nu poate fi interpretată ca o putere discre-
ționară a acestuia sau o piedică în calea angajării răspunderii sale penale, contravenționale sau 
disciplinare în condițiile legii.”

44. De asemenea, referitor la imunitatea judecătorilor, Comisia de la Veneția, în Opinia amicus 
curiae nr.698/2012 din 11 martie 2013, susține că:

„19. […] judecătorii trebuie să beneficieze doar de imunitate funcțională, și anume imunitate 
în caz de urmărire penală numai pentru actele legale efectuate în exercitarea funcțiilor lor. […]

53. [...] standardele internaționale susțin principiul, potrivit căruia „atunci când nu sunt în 
exercitarea funcției, judecătorii sunt responsabili în temeiul dreptului civil, penal și administrativ 
în același mod ca orice alt cetățean” (CM/ Rec (2010)12, alin.71). Într-adevăr, inviolabilitatea 
penală judecătorească nu există în majoritatea statelor europene, toate, însă, conferă o valoare 
mare independenței sistemului judiciar.

54. În timp ce garanțiile funcționale sunt necesare pentru a garanta independența judecăto-
rească împotriva influenței externe nejustificate, imunitatea nu este largă. Independența justiției 
nu depinde de imunitatea largă și judecătorii ar trebui să răspundă pentru orice presupuse crime, 
având în vedere că procedurile efective de apărare, de atac și alte elemente ale statului de drept 
sunt la dispoziția lor deplină.”

45. Curtea subliniază că imunitatea funcțională a judecătorilor nu este un scop în sine, ci ser-
vește independenței acestuia, judecătorul fiind în măsură să examineze cazurile, fără să se teamă 
de răspundere civilă sau penală pentru examinarea cu bună-credință a cauzelor și în conformitate 
cu legea.

1.4. Cu referire la finanțarea sistemului judecătoresc
46. Curtea menționează că, potrivit art.121 alin.(1) din Constituție, resursele financiare ale 

instanțelor judecătorești sunt aprobate de Parlament și sunt incluse în bugetul de stat.
47. Prin proiectul de lege se propune completarea articolului menționat cu două alineate noi, 

potrivit cărora Consiliul Superior al Magistraturii urmează a fi consultat în mod obligatoriu în 
procesul elaborării, examinării, aprobării și modificării bugetului de stat în partea ce ține de 
alocarea mijloacelor financiare pentru instanțele judecătorești. De asemenea, acesta va fi în drept 
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să prezinte Parlamentului propuneri privind mijloacele financiare necesare pentru buna funcțio-
nare a instanțelor judecătorești.

48. Curtea subliniază că finanțarea instanțelor se află în strânsă legătură cu independența jude-
cătorilor, prin aceea că determină condițiile în care instanțele își îndeplinesc atribuțiile.

49. Potrivit Avizului nr.2 din 23 noiembrie 2001, adoptat de Consiliul Consultativ al Judecă-
torilor Europeni, chiar dacă finanțarea instanțelor face parte din bugetul de stat, susținut în fața 
parlamentului de către ministerul de finanțe, aceasta nu trebuie să fie supusă fluctuațiilor politice. 
Deși stabilirea nivelului de finanțare a instanțelor pe care o țară și-l poate permite constituie o 
decizie politică, trebuie să se aibă grijă întotdeauna ca nici puterea executivă și nici cea legisla-
tivă să nu poată exercita presiuni asupra autorității judecătorești în momentul stabilirii buge-
tului. Deciziile privind alocarea fondurilor pentru instanțe trebuie să se ia cu respectarea strictă 
a independenței judecătorești.

50. Prin urmare, este important ca în procesul elaborării, examinării, aprobării și modificării 
bugetului de stat în partea ce ține de alocarea mijloacelor financiare pentru instanțele judecăto-
rești de către Parlament să se consulte obligatoriu Consiliul Superior al Magistraturii, autoritate 
responsabilă de administrarea sistemului judiciar.

51. În acest sens, și Comisia de la Veneția în Raportul privind standardele europene referitoare 
la independența sistemului judiciar, decembrie 2010, partea I, CDL-AD(2010)040, susține:

„55. Deciziile privind alocarea fondurilor bugetare către instanțe trebuie luate cu respec-
tarea cea mai strictă a principiului independenței judiciare, iar puterea judecătorească ar 
trebui să aibă posibilitatea de a-și exprima punctele de vedere privind bugetul propus parla-
mentului, eventual prin intermediul consiliului judiciar.”

1.5. Cu referire la Consiliul Superior al Magistraturii
52. Consiliul Superior al Magistraturii, autoritate de autoadministrare judecătorească, este 

garantul independenței judecătorești. Consiliul Superior al Magistraturii vizează garantarea în 
același timp a independenței sistemului judiciar și a independenței fiecărui judecător. În cadrul 
statului de drept existența unei puteri judiciare independente și imparțiale este o cerință structu-
rală a statului.

53. Curtea menționează că, potrivit art.122 din Constituție, Consiliul Superior al Magistraturii 
este alcătuit din judecători și profesori titulari aleși pentru o perioadă de 4 ani. În componența 
CSM din oficiu fac parte: Președintele Curții Supreme de Justiție, ministrul justiției și Procurorul 
General.

54. Curtea observă că prin proiectul de lege se propune modificarea componenței structurale a 
Consiliului Superior al Magistraturii, și anume Președintele Curții Supreme de Justiție, ministrul 
justiției și Procurorul General nu vor mai fi membri din oficiu.

55. De asemenea, se propune asigurarea reprezentativității judecătorilor instanțelor de toate 
nivelele în Consiliul Superior al Magistraturii. Judecătorii vor fi aleși de Adunarea Generală a 
Judecătorilor și vor constitui „o parte importantă” a membrilor Consiliului Superior al Magis-
traturii.

56. Curtea menționează că în prezent norma constituțională nu cuprinde nici o garanție refe-
ritoare la cota de reprezentare a judecătorilor, aceasta regăsindu-se în cadrul legal infraconstitu-
țional.

57. Astfel, potrivit art.3 din Legea nr.947 din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior 
al Magistraturii, din cei 12 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, 6 membri sunt din 
rândul judecătorilor aleși de Adunarea Generală a Judecătorilor. Respectiv, Curtea constată că, 
împreună cu Președintele Curții Supreme de Justiție, judecătorii constituie mai mult de jumătate 
din membrii CSM.

58. Cu referire la ponderea judecătorilor în componența Consiliului Superior al Magistraturii, 
Comisia de la Veneția (CDL-AD(2007)028) susține:
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50. O parte substanțială sau o majoritate a membrilor Consiliului Judiciar trebuie să fie 
aleasă de înșiși judecătorii. Pentru a asigura o legitimitate democratică Consiliului Judiciar, cei-
lalți membri ar trebui aleși de Parlament, dintre persoanele care au competențe juridice adecvate.”

59. De asemenea, cu referire la componența organului de autoadministrare a sistemului jude-
cătoresc, în Avizul nr.10 al CCJE privind Consiliul Justiției în serviciul societății se menționează:

„16. Consiliul Justiției poate fi compus doar din judecători sau poate avea o compoziție mixtă, 
judecători și nejudecători. În ambele cazuri, percepția de apărare a propriilor interese, de auto-
protecție sau de corporatism trebuie evitate.

19. O componență mixtă poate prezenta avantaje, pe de o parte, de a evita corporatismul, pe de 
altă parte, de a reflecta diferitele puncte de vedere din cadrul societății, furnizând astfel puterii jude-
cătorești o sursă suplimentară de legitimitate. Totuși, chiar și în cadrul componenței mixte, func-
ționarea Consiliului Justiției nu trebuie să permită nici o concesie jocurilor majorităților parla-
mentare sau presiunilor executivului, și să fie în afara oricărei subordonări față de considerațiile 
partidelor politice, pentru a fi în măsură să apere valorile și principiile fundamentale ale justiției.”

60. Curtea menționează că îndeplinirea rolului constituțional al Consiliului Superior al Magis-
traturii, acela de garant al independenței autorității judecătorești, precum și a principalelor atri-
buții care privesc cariera și răspunderea disciplinară a magistraților, determină faptul ca judecă-
torii să aibă o pondere corespunzătoare imperativului constituțional.

61. Astfel, în virtutea atribuțiilor Consiliului Superior al Magistraturii, componența sa trebuie 
să reflecte specificitatea acestei activități, calitatea de magistrați a membrilor – așa cum o impune 
însăși titulatura acestui organism suprem de reprezentare, care cunosc în mod direct implicațiile 
activității desfășurate de această categorie profesională, fiind definitorie pentru hotărârile pe care 
le adoptă Consiliul.

62. Concluzionând, Curtea reține că proiectul de lege constituțională examinat nu încalcă 
limitele revizuirii prevăzute de articolul 142 alin.(2) din Constituție.

63. În același timp, Curtea menționează că, în sensul articolului 135 alin.(1) lit.c) coroborat 
cu prevederile articolului 141 alin.(2) din Constituție, după pronunțarea avizului de către Curtea 
Constituțională, nu se admit intervenții în textul proiectului legii de revizuire a Constituției. 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art.135 alin.(1) lit.c), art.141 alin.(2) din Constituție, 
art.26 alin.(1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, art.61 alin.(1) și art.63 lit.a) din 
Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională adoptă următorul 

AVIZ:
1. Inițiativa de revizuire a Constituției Republicii Moldova, provenind de la Guvern, este 

prezentată de subiectul autorizat și, în acest sens, este conformă prevederilor articolului 141 alin.
(1) lit.c) din Constituție.

2. Proiectul de lege constituțională pentru modificarea și completarea Constituției Republicii 
Moldova nu depășește limitele de revizuire impuse de dispozițiile articolului 142 alin.(2) din 
Constituție și poate fi înaintat spre examinare Parlamentului.

3. Proiectul de lege constituțională pentru modificarea și completarea Constituției Republicii 
Moldova poate fi adoptat după cel puțin 6 luni de la data prezentării inițiativei de modificare a 
Constituției.

4. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data 
adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Tudor PANȚÎRU
Nr.4. Chișinău, 5 decembrie 2017.
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AVIZUL 
CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

la proiectul de lege pentru modificarea și completarea  
Constituției Republicii Moldova (integrarea europeană) nr. 5 din 11.12.2017 

Monitorul Oficial nr.451-463/156 din 29.12.2017 

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, statuând în componența:
Dl Tudor PANȚÎRU, președinte,
Dl Aurel BĂIEȘU, Dl Igor DOLEA, Dl Victor POPA, Dna Victoria IFTODI, Dl Veaceslav 

ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dnei Eugenia Mîța, grefier, 
Având în vedere sesizarea depusă la 6 decembrie 2017 și înregistrată la aceeași dată,
Examinând sesizarea menționată în camera de consiliu,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu, 
Adoptă următorul aviz: 

PROCEDURA
1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituțională la 6 decembrie 2017 

de către Dumitru Diacov, Mihaela Spatari, Eugen Carpov, Lidia Lupu, Anatolie Gorilă, Boris 
Golovin, Igor Vremea, Serghei Sîrbu, Ștefan Creangă, Raisa Apolschii, Iurie Leancă, Aliona Goța, 
Eugen Bodarev, Simion Grișciuc, Nae Simion Pleșca, Anatolie Zagorodnîi, Elena Gudumac, 
Valentina Rotaru, Ion Balan, Nicolae Juravschi, Elena Bacalu, Valentina Buliga, Iurie Chiorescu, 
Corneliu Padnevici, Demian Caraseni, Artur Reșetnicov, Valentina Stratan, Sergiu Stati, Angel 
Agache, Victor Mîndru, Serghei Chiseliov, Constantin Țuțu, Eugeniu Nichiforciuc, Andrian 
Candu, Marcel Răducan, Violeta Ivanov, deputați în Parlamentul Republicii Moldova, în temeiul 
prevederilor art.135 alin.(1) lit.c) și art.141 alin.(1) lit.b) din Constituția Republicii Moldova, art.4 
alin.(1) lit.c) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și art.4 alin.(1) lit.c), art.38 alin.(2), 
art.63 lit.a) din Codul jurisdicției constituționale, prin care se solicită avizarea proiectului de lege 
pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova.

2. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției este expus în următoarea 
redacție:

„Articol unic – Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 1994, nr.1), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după 
cum urmează:

1. Preambulul Constituției se completează cu un alineat după cum urmează:
„RESPECTÂND aspirațiile de integrare europeană a țării și promovând orientarea Republicii 

Moldova spre spațiul valoric democratic european,”.
2. La articolul 1 alineatul (3) după cuvântul „democratic,” se introduc cuvintele „orientat spre 

spațiul valoric european”.
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3. După articolul 8 se introduce articolul 81 după cum urmează:
„Articolul 81. Integrarea europeană
(1) Integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă obiectivul strategic de dezvol-

tare a țării.
(2) Procedura de aderare a Republicii Moldova la tratatele constitutive ale Uniunii Europene 

se stabilește de Parlament prin lege organică.”
LEGISLAȚIA PERTINENTĂ

3. Prevederile relevante ale Constituției (republicată în M.O., 2016, nr.78, art.140) sunt urmă-
toarele:

Articolul 1. Statul Republica Moldova 
„(1) Republica Moldova este un stat suveran și independent, unitar și indivizibil.
(2) Forma de guvernământ a statului este republica.
(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile 

și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic repre-
zintă valori supreme și sunt garantate.”

Articolul 8. Respectarea dreptului internațional și a tratatelor internaționale 
„(1) Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizației Națiunilor Unite și tratatele 

la care este parte, să-și bazeze relațiile cu alte state pe principiile și normele unanim recunoscute 
ale dreptului internațional.

(2) Intrarea în vigoare a unui tratat internațional conținând dispoziții contrare Constituției va 
trebui precedată de o revizuire a acesteia.”

Articolul 72. Categorii de legi
„(1) Parlamentul adoptă legi constituționale, legi organice și legi ordinare.
(2) Legile constituționale sunt cele de revizuire a Constituției.
[...]”
Articolul 135. Atribuțiile [Curții Constituționale]
„(1) Curtea Constituțională: 
[...]
c) se pronunță asupra inițiativelor de revizuire a Constituției;
[...]”
Articolul 140. Hotărârile Curții Constituționale
„(2) Hotărârile Curții Constituționale sunt definitive și nu pot fi atacate.”
Articolul 141. Inițiativa revizuirii
„(1) Revizuirea Constituției poate fi inițiată de:
[...]
b) un număr de cel puțin o treime de deputați în Parlament;
[...]
(2) Proiectele de legi constituționale vor fi prezentate Parlamentului numai împreună cu 

avizul Curții Constituționale, adoptat cu votul a cel puțin 4 judecători.”
Articolul 142. Limitele revizuirii
„(1) Dispozițiile privind caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum și cele 

referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin 
referendum, cu votul majorității cetățenilor înscriși în listele electorale.

(2) Nici o revizuire nu poate fi făcută, dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora.

(3) Constituția nu poate fi revizuită pe durata stării de urgență, de asediu și de război.”
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Articolul 143. Legea privind modificarea Constituției
„(1) Parlamentul este în drept să adopte o lege cu privire la modificarea Constituției după cel 

puțin 6 luni de la data prezentării inițiativei corespunzătoare. Legea se adoptă cu votul a două 
treimi din deputați.

(2) Dacă, de la prezentarea inițiativei cu privire la modificarea Constituției, Parlamentul nu a 
adoptat timp de un an legea constituțională corespunzătoare, propunerea se consideră nulă.” 

ÎN DREPT
4. Din conținutul sesizării, Curtea observă că aceasta vizează modificarea și completarea Consti-

tuției cu prevederi referitoare la spațiul valoric european și de integrare a Republicii Moldova.
5. Competența Curții Constituționale de a soluționa prezenta cauză este prevăzută de dispo-

zițiile articolului 135 alin.(1) lit.c) din Constituție, potrivit cărora Curtea Constituțională se 
pronunță asupra inițiativelor de revizuire a Constituției.

 
I. CU PRIVIRE LA PROPUNEREA LEGISLATIVĂ 
6. Examinând proiectul de lege prezentat, Curtea observă că prin acesta se propune comple-

tarea Preambulului Constituției și a articolului 1 cu prevederi care vor consfinți aspirațiile de 
integrare europeană a țării și de orientare a Republicii Moldova spre spațiul valoric democratic 
european.

7. De asemenea, se propune completarea Constituției cu un articol nou, intitulat „Integrarea 
europeană”, care va stabili că integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă obiectivul 
strategic de dezvoltare a țării. Totodată, prevederile articolului vor stabili că procedura de aderare 
a Republicii Moldova la tratatele constitutive ale Uniunii Europene se va stabili de Parlament prin 
lege organică.

 
II. REGULI SPECIFICE REVIZUIRII CONSTITUȚIEI
1. Inițiativa de revizuire a Constituției
8. Potrivit articolului 141 din Constituție:
„1) Revizuirea Constituției poate fi inițiată de:
a) un număr de cel puțin 200000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot [...]; 
b) un număr de cel puțin o treime de deputați în Parlament; 
c) Guvern.
[...]”
9. În prezenta cauză, propunerea legislativă de revizuire a Constituției este înaintată spre 

avizare Curții Constituționale de un grup de 36 de deputați. Prin urmare, dreptul de inițiativă 
legislativă privind revizuirea Constituției a fost exercitat cu respectarea prevederilor art.141 alin.
(1) lit.b) din Constituție.

 
2. Limitele revizuirii Constituției
10. În ceea ce privește limitele revizuirii, articolul 142 din Constituție prevede următoarele: 
„(1) Dispozițiile privind caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum și cele 

referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin 
referendum, cu votul majorității cetățenilor înscriși în listele electorale.

(2) Nici o revizuire nu poate fi făcută, dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și liber-
tăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora.

(3) Constituția nu poate fi revizuită pe durata stării de urgență, de asediu și de război.”
11. Textul citat reglementează condiții de constituționalitate intrinsecă a inițiativei de revi-

zuire [alin.(1) și (2) ale art.142] și de constituționalitate extrinsecă a acesteia [alin.(3) al art.142].



502

CONSTITUȚIA  REPUBLICII  MOLDOVA    

a) Constituționalitatea extrinsecă (limitele temporale)
12. Sub aspectul constituționalității extrinseci, cu privire la împrejurările revizuirii Constitu-

ției, textul articolului 142 alin.(3) din Legea fundamentală, care interzice revizuirea Constituției 
pe durata stării de urgență, de asediu și de război, coroborează cu cel al articolului 63 alin.(3) teza 
a doua din Constituție, potrivit căruia Parlamentul nu poate revizui Constituția în perioada în 
care mandatul se prelungește până la întrunirea legală a noii componențe.

13. De asemenea, limitele temporale includ termenul de adoptare a inițiativei de revizuire a 
Constituției.

14. În conformitate cu articolul 143 din Constituție, care reglementează modificarea Constitu-
ției, o lege cu privire la modificarea Constituției poate fi adoptată după cel puțin 6 luni de la data 
prezentării inițiativei corespunzătoare. 

15. Curtea constată că, în momentul inițierii revizuirii Constituției în prezenta cauză, nu 
subzistă niciuna dintre situațiile la care fac referire textele constituționale menționate, fiind întru-
nite condițiile de constituționalitate extrinsecă a inițiativei de revizuire.

b) Constituționalitatea intrinsecă (limitele materiale)
16. Curtea reamintește că aspirațiile Republicii Moldova de a stabili relații politice, economice, 

culturale și în alte domenii de interes comun cu țările europene și orientarea spre spațiul valoric 
democratic european au fost consfințite în actul de constituire a statului – Declarația de indepen-
dență.

17. În Hotărârea nr.24 din 9 octombrie 2014, prin care au fost recunoscute constituționale 
prevederile Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, Curtea a sub-
liniat că Declarația de Independență a marcat ruptura cu spațiul valoric totalitar sovietic și 
reorientarea noului stat independent spre spațiul valoric democratic european. 

18. Astfel, în sensul Declarației de Independență și articolului 1 din Constituție, Curtea a 
reținut că orientarea spre spațiul valoric democratic european este un element definitoriu al 
identității constituționale a Republicii Moldova. 

19. Curtea reiterează că orientarea Republicii Moldova spre spațiul valoric democratic 
european se bazează pe valorile constituționale fundamentale, unanim recunoscute și prote-
jate, precum suveranitatea, independența, democrația. În acest sens, Curtea menționează că și 
Uniunea Europeană este fondată pe principiile libertății, democrației, respectului drepturilor 
omului și libertăților fundamentale, precum și al statului de drept, principii care sunt comune 
statelor membre.

20. Curtea relevă că orientarea spre spațiul european și aspirațiile de integrare europeană au 
constituit obiectivul strategic al tuturor guvernelor care s-au succedat de la crearea statului inde-
pendent Republica Moldova, materializându-se prin următoarele documente de politici: Acordul 
de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, 
și Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la 28 noiembrie 1994; Programul de activitate 
al Guvernului Republicii Moldova pentru anii 1999-2002 „Supremația legii, revitalizare econo-
mică, integrare europeană”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.270 din 8 aprilie 1999; Planul 
de Acțiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană, semnat la 22 februarie 2005; Strategia de 
comunicare cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr.1524 din 29 decembrie 2007 etc.

21. Progresele înregistrate în aprofundarea parteneriatului Republicii Moldova cu UE au cul-
minat cu semnarea la 28 iunie 2014 a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Aceste pro-
grese au reprezentat o realizare majoră în procesul de modernizare politică și economică a Repu-
blicii Moldova, a afirmării țării noastre în calitate de stat democratic și au propulsat țara noastră 
la rangul de exemplu în cadrul Parteneriatului Estic.
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22. Curtea constată că obiectivul urmărit de autorii propunerii legislative de a modifica și 
completa Constituția reprezintă un demers politic și juridic, fundamentat inclusiv pe Hotărârea 
Curții Constituționale nr.24 din 9 octombrie 2014.

23. În același timp, ținând cont de jurisprudența anterioară a instanței de contencios consti-
tuțional, care este obligatorie pentru toate autoritățile publice și se aplică direct, fără nici o altă 
condiție de formă, Curtea reține că, indiferent de rezultatul examinării acestor amendamente, 
orientarea spre spațiul valoric democratic european constituie un principiu cu valoare consti-
tuțională. 

Pentru considerentele expuse, în temeiul articolului 135 alin.(1) lit.c), articolului 141 alin.(2) 
din Constituție, articolului 26 alin.(1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, articolului 
61 alin.(1) și articolului 63 lit.a) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională 
adoptă următorul 

AVIZ:
1. Inițiativa de modificare și completare a Constituției, provenind de la un grup de 36 de depu-

tați, este prezentată de subiectul autorizat și, în acest sens, este conformă prevederilor articolului 
141 alin.(1) lit.b) din Constituție.

2. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției nu încalcă limitele revizu-
irii impuse de dispozițiile articolului 142 alin.(2) din Constituție. 

3. Proiectul de lege constituțională pentru modificarea și completarea Constituției Republicii 
Moldova poate fi adoptat după cel puțin 6 luni de la data prezentării inițiativei de modificare a 
Constituției.

4. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data 
adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Tudor PANȚÎRU
Nr.5. Chișinău, 11 decembrie 2017. 
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DECIZIA 
CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

de inadmisibilitate a sesizării nr.118b/2017 privind interpretarea unor prevederi 
din articolele 75 alin.(1) și 88 din Constituție (problemele supuse referendumului)

nr. 125 din 15.12.2017 

Monitorul Oficial nr.95-104/52 din 23.03.2018 

Curtea Constituțională, statuând în componența:
Dl Tudor PANȚÎRU, președinte,
Dl Aurel BĂIEȘU, Dl Igor DOLEA, Dna Victoria IFTODI, Dl Victor POPA, Dl Veaceslav 

ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dnei Aliona BALABAN, grefier,
Având în vedere sesizarea depusă la 6 septembrie 2017,
Înregistrată la aceeași dată,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând la 15 decembrie 2017 în camera de consiliu,
Pronunță următoarea decizie: 

ÎN FAPT

1. La 6 septembrie 2017, Președintele Republicii Moldova, dl Igor Dodon, a adresat Curții 
Constituționale o sesizare, prin care solicită interpretarea textului „cele mai importante probleme 
ale societății și ale statului” din art.75 alin.(l) și textului „problemelor de interes național” din 
art.88 lit.f) din Constituție, precum și a textului „doar pentru probleme majore” din Hotărârea 
Curții Constituționale nr.57 din 3 noiembrie 1999, prin prisma următoarelor aspecte:

„1) În condițiile în care toate prevederile Constituției sunt interconectate până la gradul la care 
conținutul unor prevederi determină conținutul altor prevederi, ce chestiuni/întrebări se încadrează 
în conținutul textelor constituționale „cele mai importante probleme ale societății și ale statului” 
din art.75 alin.(1) și „problemelor de interes național” din art.88 lit.f) din Constituție, precum și al 
sintagmei „doar pentru probleme majore” din Hotărîrea Curții Constituționale nr.57 din 3 noiem-
brie 1999?

2) Aprecierea și determinarea unei chestiuni/întrebări supuse referendumului ca fiind problemă 
importantă a societății și statului, problemă de interes național, problemă majoră reprezintă 
dreptul discreționar și o competență exclusivă a subiecților ce pot iniția referendumul republican 
consultativ?

3) În sensul art.75, 77 și 88 lit.f) din Legea Supremă, Președintele țării, ales direct de popor, are 
competența și poate decide în mod unilateral dacă cere sau nu poporului să-și exprime voința prin 
referendum, care sunt problemele de interes național și care problemă concretă va fi supusă refe-
rendumului?
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În același context, poate o altă autoritate publică din Republica Moldova să decidă în locul Preșe-
dintelui lista problemelor majore, cu care s-ar putea confrunta națiunea la un anumit moment, sau 
aceasta totuși este o atribuție exclusivă a Președintelui Republicii?

4) Curtea Constituțională, în calitate de garant al supremației Constituției și în temeiul art.135 
alin.(1) lit.d) din Constituție, urmează să verifice îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea iniți-
ativei referendare si să vegheze la neutilizarea acestui instrument în alte scopuri decât cel pe care 
legiuitorul constituant l-a avut în vedere la consacrarea referendumului?

5) Poate Parlamentul/Guvernul să nu aloce mijloace financiare de la bugetul de stat pentru 
organizarea unui referendum pe motive de oportunitate politică? În acest sens, este obligat Parla-
mentul să adopte o hotărâre motivată privind alocarea/nealocarea mijloacelor financiare necesare 
pentru organizarea referendumului?

6) În sensul art.2 din Constituție, obstrucționarea/tergiversarea procesului de declarare, organi-
zare (alocarea mijloacelor financiare pentru organizarea și desfășurarea) a referendumului poate fi 
calificată ca fiind uzurpare a puterii de stat?”

 
A. Motivele sesizării
2. Motivele sesizării, astfel cum au fost expuse de autorul acesteia, pot fi rezumate după cum 

urmează.
3. În conformitate cu art.75 din Constituție, cele mai importante probleme ale societății și ale 

statului sunt supuse referendumului.
4. De asemenea, potrivit art.88 din Constituție, Președintele Republicii Moldova dispune de com-

petența de a cere prin referendum exprimarea voinței poporului în probleme de interes național.
5. Invocând prevederile constituționale menționate, autorul sesizării solicită interpretarea 

prevederilor constituționale menționate în vederea explicării prevederilor „cele mai importante 
probleme ale societății și ale statului” din art.75 alin.(1) și „problemelor de interes național” din 
art.88 lit.f) din Constituție.

6. De asemenea, autorul menționează că, potrivit art.66 lit.b) din Constituție, de competența 
Parlamentului ține declararea referendumului.

7. Astfel, având în vedere faptul că doar Parlamentul este organul competent de a aloca mij-
loace financiare de la bugetul de stat cu acceptul Guvernului, autorul sesizării solicită interpre-
tarea prevederilor menționate, în sensul dacă Parlamentul sau Guvernul poate să refuze alocarea 
mijloacelor financiare pentru desfășurarea unui referendum.

 
B. Legislația pertinentă
8. Prevederile relevante ale Constituției (republicată în M.O., 2016, nr.78, art.140) sunt urmă-

toarele:
Articolul 66. Atribuțiile de bază
„Parlamentul are următoarele atribuții de bază:[…]
b) declară referendumuri;[…]”
Articolul 75. Referendumul
„(1) Cele mai importante probleme ale societății și ale statului sunt supuse referendumului.
(2) Hotărârile adoptate potrivit rezultatelor referendumului republican au putere juridică 

supremă.”
Articolul 88. Alte atribuții
„Președintele Republicii Moldova îndeplinește și următoarele atribuții:[…]
f) poate cere poporului să-și exprime, prin referendum, voința asupra problemelor de interes 

național;[…]”.
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9. Prevederile relevante ale Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (republicat 
M.O., 2016, nr.277–287, art.585) sunt următoarele:

Articolul 143. Tipurile de referendum republican
„(1) În funcție de natura juridică a problemelor supuse referendumului, referendumurile repu-

blicane pot fi constituționale, legislative, privind demiterea Președintelui Republicii Moldova și 
consultative.

(2) Referendumului constituțional sunt supuse propunerile privind revizuirea Constituției.
(3) Referendumului legislativ sunt supuse proiectele de legi sau unele prevederi ale acestora de 

importanță deosebită.
(4) Referendumului consultativ sunt supuse problemele de interes național, în scopul consul-

tării opiniei poporului asupra unor astfel de probleme și adoptării ulterioare, de către autoritățile 
publice competente, a unor hotărâri definitive. Textul întrebării supuse referendumului consul-
tativ se redactează în manieră neutră, fără ambiguități sau sugerarea răspunsului.”

Articolul 146. Problemele supuse referendumului republican
„(1) Referendumului republican pot fi supuse problemele privind:
a) adoptarea Constituției Republicii Moldova și revizuirea Constituției Republicii Moldova;
b) aprobarea legilor constituționale adoptate de Parlament pentru revizuirea dispozițiilor 

privind caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum și a celor privind neutrali-
tatea permanentă a statului;

c) demiterea Președintelui Republicii Moldova;
d) alte probleme importante ale societății și ale statului.
(2) Organizarea și desfășurarea referendumului privind problemele indicate la alin.(1) lit.b) 

sunt obligatorii.”
Articolul 147. Probleme ce nu pot fi supuse referendumului republican
„Referendumului republican nu pot fi supuse problemele:
a) privind impozitul și bugetul;
b) privind amnistierea și grațierea;
c) privind măsurile extraordinare sau de urgență pentru asigurarea ordinii publice, sănătății și 

securității populației;
d) privind alegerea, numirea, demiterea persoanelor în/din anumite funcții, care țin de compe-

tența Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Guvernului;
e) ce țin de competența instanțelor de judecată și procuraturii.” 

ÎN DREPT
A. Argumentele autorului sesizării
10. Autorul sesizării consideră că subiecții ce pot iniția referendumul republican consultativ 

sunt în drept, fără nici o limitare, să stabilească problemele de interes național asupra cărora pot 
cere poporului să își exprime voința, în conformitate cu articolele 2, 38, 39, 66 lit.b), 75 și 88 lit.f) 
din Constituție.

11. Autorul sesizării menționează că, deși art.88 lit.f) din Constituție nu definește „problemele 
de interes național”, în același timp nu statuează că aceste probleme vor fi definite de către legiu-
itor. Prin urmare, potrivit autorului sesizării, prin prisma prevederilor constituționale statuate la 
art.88 lit.f), doar Președintele țării are dreptul de a decide care sunt problemele de interes național 
și de a stabili prin decret problemele concrete ce urmează a fi supuse referendumului, precum și 
data desfășurării acestuia.

12. Ținând cont de raționamentele menționate mai sus, autorul sesizării solicită Curții de a 
stabili dacă Președintele Republicii Moldova, ales direct de popor, are competența și poate decide 
în mod unilateral care probleme de interes național pot fi supuse referendumului consultativ.
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13. Adițional, autorul sesizării solicită Curții să se pronunțe asupra etapei referendumului la 
care este necesară intervenția Curții Constituționale.

14. De asemenea, autorul consideră că, potrivit prevederilor constituționale, doar Parlamentul 
este competent de a aloca mijloace financiare pentru desfășurarea referendumului, însă meca-
nismul nu este detaliat. Prin urmare, autorul solicită interpretarea prevederilor constituționale, 
în sensul dacă Parlamentul este în drept să refuze alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de 
stat pentru organizarea unui referendum.

 
B. Aprecierea Curții
15. Examinând admisibilitatea sesizării, Curtea reține următoarele.
16. Potrivit prevederilor legale, Președintele Republicii Moldova este subiect cu drept de sesi-

zare a Curții Constituționale.
17. Curtea menționează că articolul 135 alin.(1) lit.b) din Constituție, articolul 4 alin.(1) lit.b) 

din Legea cu privire la Curtea Constituțională și articolul 4 alin.(1) lit.b) din Codul jurisdicției 
constituționale abilitează instanța de jurisdicție constituțională cu atribuția de interpretare a 
Constituției.

18. Curtea constată că autorul sesizării solicită interpretarea prevederilor „cele mai importante 
probleme ale societății și ale statului” din art.75 alin.(1) și „problemelor de interes național” din 
art.88 lit.f) din Constituție, precum și a textului „doar pentru probleme majore” din Hotărârea 
Curții Constituționale nr.57 din 3 noiembrie 1999.

19. În jurisprudența sa, Curtea a relevat că scopul oricărei interpretări a normelor constitu-
ționale este de a asigura unitatea și înțelegerea corectă a conținutului și sensului lor autentic. 
Interpretarea oficială este imperativă în cazurile în care incertitudinea normelor constituționale 
este determinată de o situație concretă și această incertitudine nu poate fi soluționată printr-o 
altă procedură jurisdicțională. Necesitatea interpretării trebuie să fie confirmată prin esența 
problemei de drept rezultată din caracterul neuniform al dispozițiilor constituționale.

20. Având în vedere importanța interpretării dispozițiilor constituționale, Curtea Constituțio-
nală tratează sesizările de acest caracter cu o exigență deosebită. Acestea pot fi acceptate pentru 
examinare în fond doar în cazul în care dispoziția constituțională, a cărei interpretare se soli-
cită, este incertă, ambiguă sau incompletă.

21. Totodată, în jurisprudența sa, Curtea a statuat că conținutul normelor constituționale 
este cel definit implicit în jurisprudența instanței de jurisdicție constituțională, care are un 
caracter de reglementare și constituie izvor de drept prin efectele sale (Hotărîrea Curții Consti-
tuționale nr.33 din 10 octombrie 2013, §46).

22. Examinând sesizarea, Curtea observă că autorul acesteia solicită, în esență, elucidarea pro-
blemelor care pot constitui „probleme de interes național” asupra cărora Președintele poate cere 
poporului prin referendum să-și exprime voința.

23. În acest context, Curtea constată că prevederile articolelor din Constituție, în materie de 
referendum, la care face referire autorul sesizării, au fost elucidate în jurisprudența Curții Consti-
tuționale.

24. Astfel, Curtea a reținut că referendumul constituie un instrument al democrației directe, 
prin intermediul căruia cetățenii își exprimă opinia asupra unor probleme de interes național.

25. Referendumul a fost consacrat la nivel constituțional ca o modalitate prin care poporul 
are posibilitatea de a exercita direct suveranitatea națională, exprimându-și voința cu privire la 
probleme de interes general sau care au o importanță deosebită în viața statului.

26. Astfel, potrivit art.75 alin.(1) din Constituție, cele mai importante probleme ale societății 
și ale statului sunt supuse referendumului, iar dispozițiile art.88 din Constituție abilitează Preșe-
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dintele Republicii Moldova cu atribuția de a cere poporului prin referendum să-și exprime voința 
asupra unei probleme de interes național.

27. Prin textul art.88 lit.f) din Constituție, legiuitorul constituant a prevăzut posibilitatea adre-
sării Președintelui către electorat doar pentru probleme majore, cu care s-ar putea confrunta nați-
unea la un anumit moment.

28. În același timp, în jurisprudența sa Curtea a reținut mai multe domenii asupra cărora 
Președintele nu poate declara un referendum consultativ.

29. Astfel, Curtea a statuat că nu pot fi supuse unui referendum consultativ, inițiat de Preșe-
dintele Republicii Moldova, chestiuni ce țin de:

- adoptarea/abrogarea unei legi;
- aspecte ce implică modificarea Constituției;
- aspectele care vizează materia științei.
30. În Hotărârea nr.24 din 27 iulie 2017, prin care a fost declarat neconstituțional Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr.105-VIII din 28 martie 2017 privind desfășurarea referen-
dumului republican consultativ asupra unor probleme de interes național, Curtea a subliniat că 
este contrar spiritului și literei Constituției ca Președintele, sub „acoperirea” sintagmei „probleme 
de interes național”, să poată iniția un referendum care implică modificarea Constituției sau care 
vizează chestiuni ce țin de aprecierea științifică a mediului academic.

31. Totodată, Curtea menționează că dispozițiile art.147 din Codul electoral stabilesc în mod 
exhaustiv problemele ce nu pot fi supuse referendumului republican, și anume: a) privind impozi-
tul și bugetul; b) privind amnistierea și grațierea; c) privind măsurile extraordinare sau de urgență 
pentru asigurarea ordinii publice, sănătății și securității populației; d) privind alegerea, numirea, 
demiterea persoanelor în/din anumite funcții, care țin de competența Parlamentului, Președintelui 
Republicii Moldova și Guvernului; e) ce țin de competența instanțelor de judecată și procuraturii.

32. Astfel, la inițierea unui referendum republican consultativ, Președintele Republicii Mol-
dova urmează să țină cont de prevederile legale existente, precum și de raționamentele statu-
ate în jurisprudența Curții Constituționale.

33. În același timp, potrivit art.135 alin.(1) lit.d) din Constituție, de competența Curții Con-
stituționale ține confirmarea rezultatelor referendumului republican. Astfel, în temeiul normei 
constituționale menționate, rolul Curții Constituționale este acela de a veghea la respectarea pro-
cedurii și de a confirma rezultatele referendumului.

34. În jurisprudența sa, Curtea a subliniat că instanța constituțională trebuie să verifice înde-
plinirea condițiilor pentru exercitarea inițiativei referendare și trebuie să vegheze la neutilizarea 
acestui instrument în alte scopuri decât cel pe care legiuitorul constituant l-a avut în vedere 
la consacrarea referendumului, ca instituție juridică esențială într-un stat de drept – formă de 
participare directă a cetățenilor la luarea deciziilor (Avizul nr.1 din 22 septembrie 2014).

35. Adițional, în partea ce ține de alocarea mijloacelor financiare necesare desfășurării referen-
dumului, ținând cont de prevederile art.66 lit.b) din Constituție, care statuează că de competența 
Parlamentului ține declararea referendumului, în Hotărârea nr.24 din 27 iulie 2017 Curtea a 
statuat că doar Parlamentul este organul competent de a aloca mijloace financiare de la bugetul 
de stat cu acceptul Guvernului.

36. Prin urmare, sinterizând cele relatate supra, Curtea conchide că sesizarea nu întrunește 
condițiile de admisibilitate și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

Din aceste motive, în conformitate cu prevederile articolului 26 alin.(1) din Legea cu privire la 
Curtea Constituțională, articolelor 61 alin.(3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea 
Constituțională
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DECIDE:
1. Se declară inadmisibilă sesizarea Președintelui Republicii Moldova, dl Igor Dodon, privind 

interpretarea textelor „cele mai importante probleme ale societății și ale statului” din articolul  
75 alin.(1) și „problemelor de interes național” din articolul 88 lit.f) din Constituție.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la 
data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE    Tudor PANȚÎRU
Nr.125. Chișinău, 15 decembrie 2017. 
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HOTĂRÎREA 
CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

pentru interpretarea prevederilor articolelor 1 alin.(3), 2, 7, 23 alin.(2),
38 alin.(1), 39 alin.(1), 75 și 141 alin.(1) lit.a) din Constituție

nr. 23 din 02.10.2018 

Monitorul Oficial nr.416-422/147 din 09.11.2018 

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, judecând în componența:
dlui Mihai POALELUNGI, președinte,
dlui Aurel BĂIEȘU, dlui Igor DOLEA, dlui Victor POPA, dlui Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dnei Oxana Țurcanu, grefier,
Având în vedere sesizarea depusă la 3 aprilie 2018 și înregistrată la aceeași dată,
Examinând sesizarea menționată în camera de consiliu,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,
Pronunță următoarea hotărâre: 

PROCEDURA
1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituțională pe 3 aprilie 2018 de 

către domnii Tudor Deliu, Vadim Pistrinciuc, Iurie Țap, deputați în Parlamentul Republicii Mol-
dova, în baza articolelor 135 alin.(1) lit.b) din Constituție, 25 lit.g) din Legea cu privire la Curtea 
Constituțională și 38 alin.(1) lit.g) din Codul jurisdicției constituționale, privind interpretarea 
articolelor 1 alin.(3), 2, 7, 23 alin.(2), 38 alin.(1), 39 alin.(1), 75 și 141 alin.(1) lit.a) din Constituția 
Republicii Moldova.

2. Autorii sesizării îi solicită Curții Constituționale să explice următoarele aspecte, prin inter-
pretarea articolelor menționate mai sus:

1) Dacă cetățenii au dreptul de a iniția referendumuri republicane legislative (i.e. 200000 de 
cetățeni cu drept de vot)?

2) Dacă lipsa prevederilor legale procedurale în materie de referendum poate servi ca bază 
pentru refuzul autorităților statului de a înregistra grupul de inițiativă pentru desfășurarea refe-
rendumului republican legislativ?

3) Dacă Curtea Constituțională trebuie să se pronunțe a priori cu privire la respectarea condi-
țiilor de validitate ale proiectului de lege propus spre votare la referendum?

3. De asemenea, autorii sesizării i-au solicitat Curții Constituționale să constate încălcările 
normelor și ale principiilor constituționale pretins a fi comise de către Parlament la etapa adoptării 
Legii nr.154 din 20 iulie 2017 [cu privire la modificarea sistemului de vot la alegerile parlamen-
tare] și de către Comisia Electorală Centrală, atunci când aceasta a refuzat înregistrarea grupului 
de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican legislativ [cu privire la abrogarea 
Legii nr.154 din 20 iulie 2017].
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4. Prin decizia Curții Constituționale din 8 mai 2018, sesizarea a fost declarată admisibilă, fără 
a se prejudeca fondul cauzei.

5. În procesul examinării sesizării, Curtea Constituțională a solicitat opiniile Parlamentului, 
Președintelui Republicii Moldova și Guvernului.

6. La ședința publică a Curții, în cadrul căreia a fost pronunțat dispozitivul hotărârii, au fost 
prezenți domnii deputați Tudor Deliu și Vadim Pistrinciuc, autori ai sesizării. Parlamentul a 
fost reprezentat de către dl Valeriu Kuciuk, șef al Serviciului reprezentare la Curtea Constituțio-
nală și la organele de drept, din cadrul Direcției generale juridice a Secretariatului Parlamentului. 
Guvernul a fost reprezentat de către dl Eduard Serbenco, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Justiției. 

CONTEXT
7. Pe 23 februarie 2018, reprezentanții grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendu-

mului republican legislativ [cu privire la abrogarea Legii nr.154 din 20 iulie 2017] au depus la 
Comisia Electorală Centrală o cerere privind înregistrarea grupului de inițiativă.

8. Prin Hotărârea din 12 martie 2018, Comisia Electorală Centrală a respins cererea de înregis-
trare a grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican legislativ, mențio-
nând, între altele, că nu există nicio prevedere legală exhaustivă care să stabilească dreptul cetățe-
nilor de a iniția un referendum legislativ, precum și că nu este stabilită nici procedura de avizare 
a unor asemenea inițiative. 

LEGISLAȚIA PERTINENTĂ
9. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:
Articolul 1. Statul Republica Moldova
„[…]
(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile 

și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic repre-
zintă valori supreme și sunt garantate.” 

Articolul 2. Suveranitatea și puterea de stat
„(1) Suveranitatea națională aparține poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod 

direct și prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituție.
[…]” 
Articolul 7. Constituția, Lege Supremă
„Constituția Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege și nici un alt act juridic care 

contravine prevederilor Constituției nu are putere juridică.”
Articolul 23. Dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle
„[…]
(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle. În acest scop 

statul publică și face accesibile toate legile și alte acte normative.”
Articolul 38 Dreptul de vot și dreptul de a fi ales
„(1) Voința poporului constituie baza puterii de stat. Această voință se exprimă prin alegeri 

libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat.
[…]”
Articolul 39. Dreptul la administrare
(1) Cetățenii Republicii Moldova au dreptul de a participa la administrarea treburilor publice 

nemijlocit, precum și prin reprezentanții lor.
[…]”
Articolul 72. Categorii de legi
„[…]



512

CONSTITUȚIA  REPUBLICII  MOLDOVA    

(3) Prin lege organică se reglementează:[…]
b) organizarea și desfășurarea referendumului;[…]”
Articolul 75. Referendumul
„(1) Cele mai importante probleme ale societății și ale statului sunt supuse referendumului.
(2) Hotărârile adoptate potrivit rezultatelor referendumului republican au putere juridică 

supremă.”
Articolul 141. Inițiativa revizuirii
„(1) Revizuirea Constituției poate fi inițiată de:
a) un număr de cel puțin 200000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot. Cetățeni 

care inițiază revizuirea Constituției trebuie să provină din cel puțin jumătate din unitățile admi-
nistrativ-teritoriale de nivelul doi, iar în fiecare din ele trebuie să fie înregistrate cel puțin 20000 
de semnături în sprijinul acestei inițiative;

b) un număr de cel puțin o treime de deputați în Parlament; 
c) Guvern.[…]”
 
10. Prevederile relevante ale Codului electoral, adoptat prin Legea nr.1381 din 21 noiembrie 

1997, sunt următoarele:
Articolul 153. Referendumul republican
„(1) Referendumul republican se desfășoară în scopul exercitării puterii poporului și partici-

pării lui nemijlocite la conducerea și administrarea treburilor de stat.
(2) Referendumul republican se efectuează prin vot universal, egal, direct, secret și liber 

exprimat, în conformitate cu Constituția și prevederile prezentului cod.
(3) Actele adoptate prin referendum republican au putere juridică după confirmarea lor de 

către Curtea Constituțională și sunt executorii pe întreg teritoriul Republicii Moldova.” 
Articolul 154. Tipurile de referendum republican
„(1) În funcție de natura juridică a problemelor supuse referendumului, referendumurile repu-

blicane pot fi constituționale, legislative, privind demiterea Președintelui Republicii Moldova și 
consultative.

(2) Referendumului constituțional sunt supuse propunerile privind revizuirea Constituției.
(3) Referendumului legislativ sunt supuse proiectele de legi sau unele prevederi ale aces-

tora de importanță deosebită.
(4) Referendumului consultativ sunt supuse problemele de interes național, în scopul consul-

tării opiniei poporului asupra unor astfel de probleme și adoptării ulterioare, de către autoritățile 
publice competente, a unor hotărâri definitive. Textul întrebării supuse referendumului consul-
tativ se redactează în manieră neutră, fără ambiguități sau sugerarea răspunsului.” 

Articolul 155. Inițierea referendumului republican
„(1) Referendumul republican poate fi inițiat de:
a) un număr de cel puțin 200000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot. În cazul 

referendumului constituțional, se aplică prevederile art.141 alin.(1) lit.a) din Constituție;
b) un număr de cel puțin o treime din deputații în Parlament;
c) Președintele Republicii Moldova;
d) Guvern.
(2) Subiecții menționați la alin.(1) pot iniția orice tip de referendum prevăzut la art.154.
[Art.155 alin.(2) declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr.24 din 

27.07.2017]
(3) În cazul în care referendumul este inițiat de subiecții prevăzuți la alin.(1) lit.a), la propu-

nerea privind desfășurarea referendumului se anexează și listele de subscripție.
(4) Propunerea privind desfășurarea referendumului trebuie să includă problemele ce urmează 

să fie supuse referendumului, expuse clar, excluzându-se interpretarea lor ambiguă, precum și 
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scopul desfășurării, data preconizată pentru desfășurarea lui. Nu pot fi supuse referendumului 
probleme care se exclud reciproc.” 

Articolul 156. Restricțiile privind desfășurarea referendumului republican
„(1) Referendumul republican nu se desfășoară în cazul decretării stării de urgență, de asediu 

ori de război și nici în decursul a 120 de zile de la ridicarea acestor stări. Dacă data referendumului 
republican a fost stabilită pentru ziua în care, ulterior, se decretează sau se instituie starea de 
urgență, de asediu ori de război, el se anulează de drept sau se amână pentru o altă zi, respectân-
du-se termenele de desfășurare în condițiile prezentului cod. Hotărârea privind amânarea refe-
rendumului republican se adoptă de către organul care a emis actul de declarare a referendumului.

(2) Referendumul republican nu poate avea loc, de asemenea, cu 60 de zile înainte și cu 60 de 
zile după ziua desfășurării alegerilor parlamentare, prezidențiale și locale generale, precum și în 
ziua altui referendum republican.”

Articolul 158. Probleme ce nu pot fi supuse referendumului republican
„Referendumului republican nu pot fi supuse problemele:
a) privind impozitul și bugetul;
b) privind amnistierea și grațierea;
c) privind măsurile extraordinare sau de urgență pentru asigurarea ordinii publice, sănătății și 

securității populației;
d) privind alegerea, numirea, demiterea persoanelor în/din anumite funcții, care țin de compe-

tența Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Guvernului;
e) ce țin de competența instanțelor de judecată și procuraturii.”
Articolul 161. Hotărârea sau decretul cu privire la desfășurarea referendumului republican
„(1) În termen de 6 luni de la primirea propunerilor de inițiere a referendumului, Parlamentul 

adoptă una din următoarele hotărâri:
a) despre declararea referendumului, care se va desfășura peste cel puțin 60 de zile de la adop-

tarea hotărârii;
b) despre respingerea propunerii privind desfășurarea referendumului în cazul când aceasta 

este formulată de deputați;
c) despre soluționarea problemelor, preconizate a fi supuse referendumului, fără efectuarea 

ulterioară a acestuia.
(2) În hotărârea sau decretul despre desfășurarea referendumului republican se indică data 

desfășurării lui, denumirea proiectului de lege sau de hotărâre preconizate a fi adoptate, expunân-
du-se textul acestora și/sau conținutul întrebărilor supuse referendumului.”

Articolul 163. Inițierea referendumului republican de către cetățeni
„(1) Pentru inițierea referendumului republican de către cetățeni se constituie un grup de iniți-

ativă la adunarea acestora, la care trebuie să participe nu mai puțin de 300 de persoane cu drept de 
vot. Cu cel puțin 10 zile înainte de adunare, inițiatorii sunt obligați să comunice în scris autorității 
administrației publice locale pe al cărei teritoriu urmează să fie organizată adunarea timpul, locul 
și scopul acesteia.

[…]” 
Articolul 164. Înregistrarea grupului de inițiativă
„(1) Grupul de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican se înregistrează de 

către Comisia Electorală Centrală. Pentru înregistrare, comisiei i se prezintă:
a) actele adunării cetățenilor la care a fost ales grupul de inițiativă, autentificate de primăria 

localității pe al cărei teritoriu a avut loc adunarea;
b) declarația membrilor grupului de inițiativă privind consimțământul de a participa la colec-

tarea de semnături ale susținătorilor referendumului;
c) cererea privind înregistrarea grupului de inițiativă.
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(2) Comisia Electorală Centrală adoptă, în termen de 15 zile de la depunerea actelor indicate în 
alin.(1), o hotărâre cu privire la înregistrarea grupului de inițiativă sau cu privire la refuzul de a-l 
înregistra. În hotărârea cu privire la înregistrarea grupului de inițiativă, se indică termenul pentru 
colectarea semnăturilor susținătorilor referendumului republican, care nu poate fi mai mic de 2 
luni și mai mare de 3 luni.

(3) După înregistrarea grupului de inițiativă, membrilor acestuia li se eliberează legitimații de 
un model stabilit de Comisia Electorală Centrală.

(4) Informația privind înregistrarea grupului de inițiativă și problemele preconizate a fi supuse 
referendumului republican se aduc la cunoștință publică prin intermediul mijloacelor de infor-
mare în masă.” 

DREPT COMPARAT
11. Deși în majoritatea statelor europene referendumul reprezintă un mijloc uzual de luare a 

deciziilor direct de către popor, referendumul inițiat de către cetățeni nu este caracteristic pentru 
țările din Europa de Vest – cu excepția Elveției și a Italiei. Pe de altă parte, aproape toate consti-
tuțiile statelor est-europene prevăd diferite instrumente democratice puse la dispoziția cetățe-
nilor. Astfel, trebuie remarcat că factorii de decizie din mai multe democrații ale Europei de Est 
au adoptat cu mai mult entuziasm ideea de a lăsa poporul să inițieze referendumuri cu privire la 
unele probleme care, în mod normal, țin de competența parlamentelor.

12. Articolul 75 din Constituția Italiei prevede că referendumul privind abrogarea totală sau 
parțială a unei legi (it. referendum abrogativo) poate fi inițiat de 500000 de cetățeni cu drept de vot 
sau de către cinci consilii regionale. Nu pot fi supuse referendumului pentru abrogarea unei legi 
problemele privind impozitul și bugetul, amnistia și grațierea, precum și cele privind ratificarea 
unor tratate internaționale. Prin Legea constituțională nr.1/1953, competența Curții Constituți-
onale a Italiei a fost completată cu atribuția de a controla constituționalitatea cererilor de inițiere 
a unui referendum abrogativo.

13. În Elveția, Capitolul al II-lea din Constituție (Inițiativa și Referendumul) stabilește trei 
tipuri de referendumuri. Primul este referendumul constituțional obligatoriu pentru adoptarea 
unui amendament constituțional sau a unei noi Constituții, inițiat de către Adunarea Federală. 
Al doilea este referendumul facultativ care poate fi inițiat de cel puțin 50000 de persoane cu drept 
de vot. În cadrul acestui tip de referendum, cetățenii pot solicita supunerea la votul popular a 
unei legi nou-adoptate de către Adunarea Federală. Având în vedere faptul că legile adoptate de 
către legislativ sunt aprobate sau respinse în mod definitiv în cadrul unui referendum, această 
procedură mai este denumită și „dreptul de veto al poporului”. A treia procedură este inițiativa 
cetățenească sau inițiativa populară. În cadrul acestei proceduri, 100000 de persoane pot iniția 
un referendum privind revizuirea Constituției. Adunarea Federală poate invalida în totalitate sau 
în parte inițiativa, în cazul în care aceasta nu respectă cerințele de formă, cerințele cu privire la 
subiect sau dacă este contrară prevederilor obligatorii ale dreptului internațional. În timp ce refe-
rendumul constituțional obligatoriu poate fi inițiat de către legislativ, celelalte două proceduri – 
referendumul facultativ și inițiativa populară – pot fi inițiate numai de către popor.

14. Potrivit articolului 109.6 din Constituția Republicii Armenia, un proiect de lege poate fi 
înaintat Parlamentului la inițiativa a cel puțin 50000 de alegători. De asemenea, articolul 204.1 
din Constituție prevede că, în cazul în care Parlamentul respinge adoptarea proiectului de lege 
înaintat prin inițiativă populară, acesta va fi supus referendumului dacă alte 300000 de persoane 
se vor alătura inițiativei în termen de 60 de zile de la respingere și dacă Curtea Constituțională va 
recunoaște proiectul ca fiind conform cu Constituția. Proiectele de lege referitoare la bugetul de 
stat, la impozite, la instituirea de taxe, la alte plăți obligatorii, la amnistie, la apărarea și la securi-
tatea statului și la tratatele internaționale nu pot fi supuse referendumului.
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15. În Lituania, articolul 9 din Legea cu privire la referendum nr.IX-9294 din 4 iunie 2002 stabi-
lește că dreptul de a iniția un referendum le aparține cetățenilor (i.e. 300000 de cetățeni cu drept 
de vot) și legislativului (Seimas). Articolul 10 din Lege prevede că, pentru a pune în operă dreptul 
cetățenilor de a iniția un referendum, se alcătuiește un grup de inițiativă, dintr-un număr de cel 
puțin cincisprezece persoane cu drept de vot, care depune o cerere de înregistrare a grupului la 
Comisia Electorală Centrală. Comisia Electorală Centrală trebuie să elibereze formularele pentru 
colectarea semnăturilor, cel târziu în termen de cinci zile lucrătoare de la înregistrarea grupului. 
După colectarea semnăturilor, grupul de inițiativă depune listele la Comisia Electorală Centrală, 
care urmează să pronunțe o decizie cu privire la acceptarea cererii de convocare a referendumului 
și să-i trimită Seimas-ului cererea cetățenilor împreună cu propria sa concluzie sau să emită o 
decizie motivată privind refuzul înregistrării cererii, dacă constată că nu este colectat numărul 
necesar de semnături sau că au fost comise încălcări grave ale legii (e.g falsificarea semnăturilor 
sau încălcarea principiului voluntariatului la colectarea semnăturilor). Grupul de inițiativă are 
dreptul de a contesta decizia de refuz la Curtea Supremă Administrativă. Articolul 6 din aceeași 
lege stabilește că, la cererea reprezentanților grupului de inițiativă, Seimas-ul trebuie să asigure 
sprijinul necesar pentru redactarea textului de lege propus pentru referendum.

16. În continuare, articolul 14 din Legea cu privire la referendum stabilește că, după ce a primit 
cererea grupului de inițiativă împreună cu semnăturile cetățenilor și opinia Comisiei Electorale 
Centrale, Seimas-ul va delibera cu privire la data desfășurării referendumului. Reprezentanții gru-
pului de inițiativă sunt invitați să participe la ședință. Totuși, un grup de experți format în Seimas 
poate ajunge la concluzia că textul care urmează să fie votat la referendum nu este conform cu 
Constituția Republicii Lituania. În acest caz, Seimas-ul poate refuza organizarea referendumului.

17. În Slovenia, potrivit articolului 90 din Constituția acestui stat, Adunarea Națională con-
voacă un referendum cu privire la orice subiect care ține de domeniul unei legi, dacă acesta este 
solicitat de cel puțin 40000 de cetățeni cu drept de vot. Referendumul nu poate fi organizat cu 
privire la: (1) legile referitoare la măsuri urgente și necesare pentru asigurarea apărării statului, 
securității sau eliminarea consecințelor unor dezastre naturale; (2) legile referitoare la taxe, taxe 
vamale si alte plăți fiscale obligatorii și legi adoptate pentru punerea în aplicare a bugetului de stat; 
(3) legile referitoare la ratificarea tratatelor internaționale; (4) legile prin care se încalcă drepturile 
și libertățile fundamentale ale omului. Totodată, articolul 21 din Legea privind referendumul și 
inițiativa publică stabilește că, în cazul în care Adunarea Națională consideră că proiectul propus 
pentru vot este afectat de vicii de neconstituționalitate, ea îi solicită Curții Constituționale să se 
pronunțe cu privire la acest aspect.

18. În Croația, articolul 87 din Constituție prevede că Parlamentul poate convoca un refe-
rendum cu privire la o propunere de modificare a Constituției, la un proiect de lege sau la orice alt 
aspect care ține de competența sa. De asemenea, Parlamentul convoacă un referendum cu privire 
la aceleași aspecte, atunci când i se solicită acest lucru de un număr de zece la sută din toți cetățenii 
cu drept de vot din Republica Croația. Articolul 95 din Legea cu privire la Curtea Constituțională 
stabilește că, la cererea Parlamentului, Curtea Constituțională va trebui, în cazul în care zece la 
sută din numărul total al alegătorilor din Republica Croația solicită inițierea unui referendum, să 
stabilească dacă problema propusă pentru referendum este în conformitate cu Constituția. 

ÎN DREPT
A. ADMISIBILITATEA
19. Prin decizia sa din 8 mai 2018, Curtea a reținut că, în baza articolului 135 alin.(1) lit.b) din 

Constituție, sesizarea privind interpretarea Constituției ține de competența sa ratione materiae.
20. De asemenea, conform articolului 25 lit.g) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 

deputații din Parlamentul Republicii Moldova au competența de a sesiza Curtea Constituțională.
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21. Cu privire la solicitarea autorilor sesizării de a constata pretinsele încălcări ale normelor 
și principiilor constituționale comise de către Parlament la etapa procedurii de adoptare a Legii 
nr.154 din 20 iulie 2017 și de către Comisia Electorală Centrală atunci când a refuzat înregis-
trarea grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican legislativ, Curtea a 
reținut că atribuțiile sale sunt stabilite în mod clar în articolul 135 alin.(1) din Constituție și în 
articolul 4 alin.(1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională. Presupusele încălcări de ordin 
procedural de către Parlament în procesul adoptării Legii nr.154 din 20 iulie 2017, menționate de 
către autorii sesizării, reprezintă o critică ce excede sarcinii de interpretare a Constituției de către 
Curte, sarcină pe care a fost chemată să o exercite în prezenta cauză. Mai mult, Curtea nu are 
competențe judiciare în materia acțiunilor sau a inacțiunilor Comisiei Electorale Centrale. Actele 
acestei autorități pot fi contestate în contenciosul administrativ.

22. Cu privire la cea de-a doua întrebare adresată Curții în sesizare cu privire la interpreta-
rea normelor constituționale (i. e. dacă lipsa prevederilor procedurale în materie de referendum 
poate servi drept bază pentru refuzul autorităților statului de a înregistra grupul de inițiativă pen-
tru desfășurarea referendumului republican legislativ?), Curtea a reținut că prin această solicitare 
autorii sesizării urmăresc ca judecătorii constituționali să se pronunțe cu privire la acțiunile sau 
la inacțiunile Comisiei Electorale Centrale. Sub acest aspect, Curtea a menționat supra că nu are 
o asemenea competență. Între altele, date fiind atribuțiile autorilor sesizării, aceștia ar putea iniția 
remedierea lipsei de prevederi procedurale în materie de referendum la care fac referire ei înșiși. 
Curtea reamintește principiul general de drept potrivit căruia nimeni nu-și poate invoca propria 
culpă în susținerea intereselor sale (a se vedea Decizia nr.93 din 6 septembrie 2018, §26).

23. Astfel, Curtea notează că a admis sesizarea autorilor doar în partea ce ține de interpretarea 
normelor constituționale, prin prisma următoarelor probleme: (1) dacă cetățenii au dreptul de a 
iniția referendumuri republicane legislative (i.e. 200000 de cetățeni cu drept de vot) și (2) dacă 
Curtea Constituțională trebuie să se pronunțe a priori cu privire la respectarea condițiilor de vali-
ditate ale proiectului de lege propus spre votare la referendum.

 
B. FONDUL CAUZEI
1. Argumentele autorilor sesizării
24. Autorii sesizării susțin că, în condițiile în care cetățenii au dreptul de a iniția referendumuri 

constituționale, aceștia posedă, a fortiori, dreptul de a iniția referendumuri legislative. Totuși, 
Comisia Electorală Centrală a refuzat înregistrarea grupului de inițiativă pentru desfășurarea 
referendumului republican legislativ [cu privire la abrogarea Legii nr.154 din 20 iulie 2017], men-
ționând cu nu este prevăzut expres dreptul cetățenilor de a iniția acest tip de referendum.

25. De asemenea, autorii sesizării consideră că, la etapa inițierii referendumurilor de către 
cetățeni, rolul Comisiei Electorale Centrale trebuie să se limiteze la verificarea respectării proce-
durii (e. g. verificarea numărului de semnături), iar Curții Constituționale ar trebui să-i revină 
rolul de a verifica condițiile de validitate ale proiectului de lege înaintat la referendum prin iniți-
ativă civică.

2. Argumentele autorităților
26. Potrivit opiniei Președintelui Republicii Moldova, referendumul reprezintă un element 

al democrației semidirecte. Calificativul semi denotă faptul că poporul nu poate interveni (nu-și 
poate exercita suveranitatea) în mod direct în privința tuturor problemelor, ci numai în cazul 
unora din acestea, prin metode specifice (inițiativa legislativă, veto, referendum). Instituția refe-
rendumului a fost concretizată și dezvoltată prin Codul electoral. Potrivit acestei legi, referen-
dumul se desfășoară în scopul exercitării puterii poporului și al participării lui nemijlocite la 
conducerea și la administrarea treburilor de stat, acest concept nefiind altceva decât o derivată a 
principiului suveranității.
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27. De asemenea, Președintele menționează că dispozițiile articolului 163 al Codului electoral 
prevăd faptul că cetățenii pot iniția referendumuri republicane și nu fac trimitere la vreun impe-
diment în privința inițierii referendumului legislativ. Totuși, nu este reglementată procedura de 
întocmire a proiectului de lege înaintat la referendum.

28. Potrivit opiniei Parlamentului, o democrație veritabilă poate fi constituită doar de către 
popor, prin exercitarea suveranității naționale în mod direct prin participarea la referendumuri 
ori prin intermediul reprezentanților săi, aleși în cadrul unui scrutin democratic. Referendumul 
a fost conceput la nivel constituțional ca o modalitate prin care poporul are posibilitatea de a-și 
exercita în mod direct suveranitatea națională, exprimându-și voința cu privire la probleme de 
interes general sau care au o importanță deosebită în viața statului.

29. Parlamentul notează că prevederile Constituției nu reglementează în mod expres dreptul 
cetățenilor de a iniția referendumuri și nici nu stabilește instituția referendumului legislativ. Deși 
legislatorul constituant nu a prevăzut expres dreptul poporului de a iniția referendumuri repu-
blicane, acesta nu a instituit nici restricții în acest sens. Având în vedere faptul că suveranitatea 
poporului se exercită direct prin referendum, lipsa unor reglementări procedurale nu poate atrage 
după sine și imposibilitatea poporului de a declanșa aceste referendumuri. Lacunele și ambiguită-
țile legale nu pot servi ca bază pentru respingerea organizării unui referendum (inclusiv legislativ) 
inițiat de către cetățeni. În caz contrar, se limitează în mod nejustificat dreptul poporului de a-și 
exprima voința.

30. Guvernul Republicii Moldova a menționat că dispozițiile a căror interpretare se solicită 
nu prezintă ambiguități sau neclarități care reclamă o interpretare a Curții Constituționale. Prin 
natura întrebărilor formulate, obiectul sesizării nu vizează, de fapt, interpretarea articolelor 
respective din Constituție, ci urmărește scopul de a obține o expertiză juridică cu privire la cele 
trei întrebări și sancționarea persoanelor care, în opinia autorilor sesizării, au comis acte ilegale.

3. Aprecierea Curții
31. Potrivit articolului 2 alin.(1) din Constituție, suveranitatea națională aparține poporului 

Republicii Moldova, pe care acesta o exercită în mod direct și prin organele sale reprezentative, 
în formele stabilite de Constituție.

32. Astfel, Constituția combină regimul juridic al democrației reprezentative, care presupune 
delegarea exercițiului suveranității unui organ reprezentativ suprem – Parlamentul, cu manifes-
tarea directă a puterii de stat de către popor prin referendum – democrația directă. Dacă în prima 
ipoteză poporul participă la exercitarea puterii de stat prin desemnarea unor reprezentanți, care, 
pe durata mandatului acordat, sunt factori de decizie în numele și pentru întregul popor, în cea 
de-a doua ipoteză, deținătorul puterii de stat exercită suveranitatea în mod direct, printr-o moda-
litate eficientă și clară de consultare a voinței populare cu privire la probleme esențiale pentru 
întreaga societate.

33. Democrațiile moderne sunt, în general, democrații reprezentative. Totuși, majoritatea 
statelor admit în sistemele lor constituționale anumite forme ale democrației directe.

34. Articolul 75 alin.(1) din Constituția Republicii Moldova stabilește că cele mai importante 
probleme ale societății și ale statului sunt supuse referendumului.

35. În conformitate cu articolul 72 alin.(3) lit.b) din Constituție, prevederile constituționale au 
fost concretizate la nivel de lege organică, fiind detaliate și dezvoltate prin Codul electoral.

36. Astfel, potrivit articolului 153 din Codul electoral, referendumul republican se desfășoară 
în scopul exercitării puterii poporului și al participării lui nemijlocite la conducerea și admi-
nistrarea problemelor statului, iar în funcție de natura juridică a problemelor supuse referen-
dumului, în conformitate cu articolul 154 alin.(1) din Cod, referendumurile republicane pot fi 
constituționale, legislative, privind demiterea Președintelui Republicii Moldova și consultative.

37. Pot fi supuse referendumului constituțional propunerile privind revizuirea Constituției, 
iar celui legislativ proiectele de lege de o importanță deosebită.
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38. Pot fi supuse referendumului consultativ problemele de interes național, în scopul consul-
tării opiniei poporului în privința unor astfel de probleme.

39. Potrivit articolului 155 din Cod, referendumul republican poate fi inițiat de către: (1) un 
număr de cel puțin 200000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot (în cazul referendu-
mului constituțional, sunt aplicabile prevederile articolului 141 alin.(1) lit.a) din Constituție); (2) 
un număr de cel puțin o treime din deputați în Parlament; (3) Președintele Republicii Moldova 
și (4) Guvern.

40. Curtea a reținut în jurisprudența sa anterioară că cetățenii și Președintele Republicii 
Moldova au prerogativa inițierii oricărui tip de referendum republican în conformitate cu artico-
lele 2 alin.(1), 38 alin.(1), 39 alin.(1), 75 alin.(1) și 88 lit.f) din Constituție, care stabilesc principiul 
suveranității poporului și dreptul poporului de a soluționa, în modul stabilit de Constituție și de 
legi, prin referendum, cele mai importante probleme din viața societății și a statului (Hotărârea 
nr.15 din 11 aprilie 2000). Totuși, prin Hotărârea nr.24 din 27 iulie 2017, Curtea a conchis că 
Președintele Republicii Moldova poate iniția doar referendumuri consultative și a declarat necon-
stituționale prevederile Codului electoral potrivit cărora subiectele menționate la articolul 155 din 
Codul electoral, inclusiv Președintele Republicii Moldova, puteau iniția orice tip de referendum. 
Curtea menționează că această hotărâre trebuie interpretată în contextul ei juridic. Nimic din 
textul acesteia nu denotă faptul că cetățenii Republicii Moldova nu pot iniția referendumuri legis-
lative, pentru că hotărârea privește doar competența Președintelui de a declara referendumuri.

41. Dreptul de a iniția un referendum legislativ de către cetățeni decurge chiar din textul arti-
colului 155 alin.(1) lit.a) din Codul electoral. Această normă stabilește două reguli cu privire la 
inițierea referendumului republican de către cetățeni: (1) în cazul referendumului constituțional, 
referendumul poate fi inițiat în condițiile articolului 141 alin.(1) lit.a) din Constituție (i.e. de cel 
puțin 200000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot din cel puțin jumătate din unită-
țile administrativ-teritoriale de nivelul doi, iar în fiecare din ele trebuie să fie înregistrate cel puțin 
20000 de semnături în sprijinul acestei inițiative); (2) în cazul celorlalte tipuri de referendum, 
inclusiv al celui legislativ, ele pot fi inițiate de cel puțin 200000 de cetățeni ai Republicii Moldova 
cu drept de vot, fără a fi necesară condiția repartizării semnăturilor pe unități administrativ- 
teritoriale.

42. Această soluție legală pune în operă articolele 2 alin.(1) și 75 din Constituție. Textele acestor 
norme constituționale permit, prin formularea lor, inițierea de către cetățeni a unui referendum 
legislativ. Mai mult, acest fapt nu contravine recomandărilor internaționale potrivit cărora iniți-
ativa populară privind desfășurarea referendumurilor ar trebui să fie posibilă întotdeauna (a se 
vedea Recomandarea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 1704(2005) „Referendumuri: 
spre instituirea unor bune-practici în Europa”).

43. Prin urmare, este adevărat că textul Legii fundamentale permite inițierea de către cetățeni a 
unui referendum legislativ. Totuși, așa cum este cazul quasi-majorității drepturilor fundamentale, 
dreptul la inițierea unui referendum nu este unul absolut. El poate fi limitat în special în scopul 
salvgardării societății democratice. Cu alte cuvinte, inamicii democrației trebuie să cunoască 
faptul că le-ar putea fi limitat un drept ce își revendică originea direct din principiul democrației, 
tocmai pentru protecția acesteia.

44. Curtea menționează că, spre deosebire de inițiativele de revizuire a Constituției prin refe-
rendum, caz în care, potrivit articolului 135 alin.(1) lit.c) din Constituție, Curtea Constituțio-
nală trebuie să se pronunțe a priori printr-un aviz cu privire la condițiile de validitate ale proiec-
tului de modificare a Constituției, în cazul inițierii unui referendum legislativ ea nu dispune de o 
asemenea competență.

45. De asemenea, examinând prevederile Codului electoral, Curtea constată că nici Parla-
mentul, în calitate de autoritate care are competența exclusivă de a declara referendumuri, nici 
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Comisia Electorală Centrală nu au competența să verifice validitatea textelor supuse referendu-
mului.

46. Eventual, în baza articolului 135 alin.(1) lit.d) din Constituție, Curtea Constituțională ar 
putea să nu confirme rezultatele referendumului republican legislativ inițiat de către cetățeni 
atunci când textul votat la referendum contravine Constituției.

47. Totuși, potrivit Codului bunelor practici în materie de referendum, adoptat de către Comi-
sia de la Veneția la 19 martie 2007, pentru a se evita invalidarea totală a scrutinului, este nevoie ca 
o autoritate competentă să poată rectifica, înainte de votare, erorile de redactare sau care decurg 
din conținutul întrebării, ca de exemplu: (1) caracterul obscur, înșelător sau sugestiv al întrebă-
rii; (2) încălcarea regulilor de validitate în sens formal sau material. În asemenea cazuri se poate 
declara invalidarea parțială, dacă restul textului este coerent. Se poate avea în vedere împărțirea 
în subdiviziuni, pentru a remedia lipsa unității de conținut.

48. În sensul Codului bunelor practici în materie de referendum, validitatea în sens formal a 
textelor supuse referendumului reclamă ca problemele care fac obiectul referendumului să res-
pecte: (1) unitatea de formă: aceeași întrebare nu trebuie să combine o propunere de amendament 
redactată în termeni specifici cu o propunere formulată la general sau cu o chestiune de principiu; 
(2) unitatea de conținut: exceptând revizuirea totală a unui text (Constituție, lege), trebuie să 
existe un raport intrinsec între diferitele părți ale fiecărei probleme supuse votului, astfel încât să 
se garanteze libertatea de vot a alegătorului, care nu trebuie chemat să accepte sau să respingă în 
bloc dispoziții fără legătură între ele; revizuirea simultană a mai multor capitole dintr-un text este 
echivalentă cu o revizuire totală; (3) unitatea ierarhică: este de dorit ca aceeași întrebare să nu se 
refere concomitent la norme juridice de rang diferit în ierarhia normativă.

49. Validitatea în sens material a textelor supuse referendumului presupune ca textele supuse 
referendumului să respecte legislația cu forță juridică superioară (principiul ierarhiei normative). 
Ele trebuie să nu contravină dreptului internațional sau principiilor fundamentale ale democra-
ției, drepturilor omului și preeminenței dreptului.

50. Curtea constată că, deși cetățenii au dreptul de a iniția un referendum legislativ, cadrul legal 
conține mai multe omisiuni cu privire la procedura inițierii acestui tip de referendum, inclusiv 
cu privire la controlul validității în sens formal și material al textelor supuse referendumului, 
precum și cu privire la efectele referendumului. Potrivit punctului 8 din Codul bunelor practici în 
materie de referendum, menționat mai sus, „efectele referendumului, decizional sau consultativ, 
trebuie să fie precizate expres în Constituție sau prin lege”. Având în vedere prevederile artico-
lului 72 alin.(3) lit.b) din Constituție, Curtea subliniază că ține de competența Parlamentului să 
reglementeze în mod clar procedura inițierii referendumurilor de către cetățeni, precum și efec-
tele referendumului. În acest sens, ar fi binevenită efectuarea unui studiu de drept comparat și 
preluarea celor mai bune practici internaționale, care și-au demonstrat eficacitatea.

51. Cu referire la întrebarea autorilor sesizării, referitoare la posibilitatea judecătorilor consti-
tuționali de a se pronunța a priori cu privire la respectarea condițiilor de validitate ale proiectului 
de lege propus spre votare la referendum, Curtea menționează că, în cazul în care ar răspunde 
afirmativ la această întrebare, ea și-ar aroga o competență pe care nu o consideră necesară, având 
în vedere existența unei autorități mai potrivite în acest sens. Curtea a menționat supra că arti-
colul 135 alin.(1) lit.c) din Constituție îi conferă atribuția de a se pronunța a priori doar cu privire 
la proiectele de modificare a Constituției, în cazul referendumurilor constituționale.

52. Potrivit articolului 60 din Constituție, Parlamentul este unica autoritate legislativă a statului, 
iar potrivit articolului 66 lit.b) din Constituție, atribuția de a declara referendumuri îi aparține 
Parlamentului. Având în vedere cele menționate, precum și faptul că Parlamentul dispune de 
întreg arsenalul juridic necesar cu privire la verificarea condițiilor de validitate ale proiectelor de 
lege, până la reglementarea procedurii de inițiere a referendumurilor legislative, competența 
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de a verifica validitatea în sens formal și material a textelor supuse referendumului îi va aparține 
acestuia. Parlamentul trebuie să solicite avizarea și expertizarea proiectului de lege care urmează 
a fi supus referendumului, în conformitate cu Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la 
actele legislative. În aceeași ordine de idei, tot Parlamentului îi revine oficializarea rezultatelor 
referendumului legislativ.

53. Prin urmare, în cazul în care Parlamentul va constata că textul proiectului de lege înaintat 
pentru referendum de către cetățeni nu este conform cu condițiile de validitate în sens formal 
și material sau dacă prezintă probleme de constituționalitate, va putea refuza desfășurarea refe-
rendumului, în mod argumentat. În acest context, Curtea își revizuiește Hotărârea nr.15 din 11 
aprilie 2000 în care a menționat că Parlamentul nu are prerogativa adoptării unei hotărâri privind 
respingerea propunerii referitoare la desfășurarea referendumului în cazul în care aceasta este 
formulată de cetățeni (a se vedea, mutatis mutandis, HCC nr.13 din 14 mai 2018, §23).

54. De asemenea, Curtea subliniază că, după adoptarea legii prin referendum și confirmarea 
rezultatelor votării de către Curtea Constituțională și oficializarea acestora de către Parlament, 
textul legii trebuie publicat în Monitorul Oficial.

În baza articolelor 135 alin.(1) lit.b) și 140 din Constituție, 26 din Legea cu privire la Curtea 
Constituțională, 6, 61, 62 lit.b) și 68 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

HOTĂRĂȘTE:
1. Cetățenii Republicii Moldova au dreptul să inițieze desfășurarea referendumurilor legisla-

tive, în condițiile legii.
2. Până la reglementarea procedurii de inițiere a referendumurilor legislative și de oficializare 

a rezultatelor acestora, competența de a verifica validitatea în sens formal și material a textelor 
supuse referendumurilor, precum și de a oficializa rezultatele acestora, îi aparține Parlamentului.

3. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la 
data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTE        Mihai POALELUNGI
Nr.23. Chișinău, 2 octombrie 2018.
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HOTĂRÎREA PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA
pentru elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea  
Constituției Republicii Moldova privind alegerea judecătorilor  

direct de către popor nr. 206 din 11.10.2018 

Monitorul Oficial nr.400-409/636 din 26.10.2018 

Avînd în vedere principiul constituțional al suveranității care aparține poporului Republicii 
Moldova,

Luînd act de rolul definitoriu al puterii judecătorești în sistemul celor trei puteri ale statului 
care are menirea să asigure înfăptuirea justiției în numele legii și numai de către instanțele jude-
cătorești,

Reafirmînd că independența justiției este o condiție obligatorie pentru existența statului de 
drept și o garanție fundamentală a unui proces echitabil,

Conștientizînd necesitatea stringentă de a ridica încrederea publicului în independența instan-
țelor, în integritatea judecătorilor, în eficiența procedurilor aplicate și responsabilizarea tuturor 
actorilor implicați în actul de justiție,

În temeiul art.47 alin.(5) și (6) din Regulamentul Parlamentului,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art.1. – Se însărcinează Comisia juridică, numiri și imunități să elaboreze, împreună cu Minis-

terul Justiției, proiectul de lege cu privire la modificarea Constituției Republicii Moldova privind 
alegerea judecătorilor direct de către popor.

Art.2. – Proiectul de lege cu privire la modificarea Constituției Republicii Moldova privind 
alegerea judecătorilor direct de către popor va fi prezentat Parlamentului în termen de 30 de zile.

Art.3. – În scopul îndeplinirii sarcinilor sale, Comisia juridică, numiri și imunități poate 
antrena specialiști din cadrul Secretariatului Parlamentului, Cancelariei de Stat, Ministerului 
Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, de asemenea poate apela la asistența altor specia-
liști și experți independenți din Republica Moldova și din străinătate.

Art.4. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI     Andrian CANDU
Nr.206. Chișinău, 11 octombrie 2018. 
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LEGE
pentru modificarea Constituției Republicii Moldova

nr. 255 din 22.11.2018
 

Monitorul Oficial nr.467-479/786 din 14.12.2018
 

Parlamentul adoptă prezenta lege constituțională.
 
Articol unic. – Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (republicată în Moni-

torul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.78, art.140), cu modificările ulterioare, se modifică 
după cum urmează:

1. La articolul 50 alineatul (3), cuvîntul „handicapați” se substituie cu cuvintele „cu dizabili-
tăți”.

2. La articolul 51:
în denumire, cuvîntul „handicapate” se substituie cu cuvintele „cu dizabilități”;
la alineatul (1), cuvîntul „handicapate” se substituie cu cuvintele „cu dizabilități”.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI      Andrian CANDU
Nr.255. Chișinău, 22 noiembrie 2018.
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HOTĂRÎREA CURȚII CONSTITUȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA
pentru interpretarea prevederilor articolelor 1 alin.(3), 6, 7, 87 și 134 alin.(3)  

din Constituție nr. 33 din 21.12.2018 

Monitorul Oficial nr.13-21/1 din 18.01.2019 

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, judecând în componența:
dlui Mihai POALELUNGI, președinte,
dnei Raisa APOLSCHII, dlui Aurel BĂIEȘU, dlui Corneliu GURIN, dlui Artur REȘETNICOV,
dlui Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dlui Vasili Oprea, grefier,
Având în vedere sesizarea depusă pe 26 iulie 2018 și înregistrată la aceeași dată,
Ținând cont de actele și lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,
Pronunță următoarea hotărâre: 

PROCEDURA 
1. La originea cauzei se află sesizarea depusă pe 26 iulie 2018 de către Președintele Republicii 

Moldova,dl Igor Dodon, în baza articolelor 135 alin.(1) literele a) și b) din Constituție, 25 lit.a) 
din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 38 alin.(1) lit.a) din Codul jurisdicției constituți-
onale, privind interpretarea articolelor 1 alin.(3), 6, 7, 87 și 134 alin.(3) din Constituție.

2. Autorul sesizării îi solicită Curții Constituționale să explice următoarele aspecte:
a) Este competent Parlamentul să adopte documente de politici privind apărarea națională în 

lipsa acordului comandantului suprem al Forțelor Armate și/sau al Guvernului?
b) Poartă răspundere personală Președintele Republicii Moldova pentru capacitatea de apărare 

a statului?
c) Este competent Președintele Republicii Moldova, având în vedere atribuțiile sale în domeniul 

apărării, să aprobe alte măsuri privind securitatea și apărarea națională, care nu au fost incluse și/
sau nu au fost aprobate de către Parlament?

3. De asemenea, autorul sesizării i-a solicitat Curții Constituționale să efectueze controlul 
constituționalității procedurii de adoptare a Hotărârii Parlamentului nr.134 din 19 iulie 2018 
pentru aprobarea Strategiei naționale de apărare și a Planului de acțiuni privind implementarea 
Strategiei naționale de apărare pentru anii 2018-2022.

4. Autorul sesizării pretinde că hotărârea contestată este contrară articolului 73 din Consti-
tuție.

5. Prin decizia Curții Constituționale din 27 iulie 2018, sesizarea a fost declarată admisibilă, 
fără a se prejudeca fondul cauzei.

6. În procesul examinării sesizării, Curtea Constituțională a solicitat opiniile Parlamentului și 
Guvernului. 
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CONTEXT 
7. Prin Decretul nr.2068 din 13 mai 2016, Președintele Republicii Moldova a dispus crearea 

Comisiei pentru elaborarea Strategiei Naționale de Apărare a Republicii Moldova.
8. Prin Hotărârea Guvernului nr.1043 din 5 decembrie 2017, Președintelui Republicii Moldova 

i s-a transmis proiectul de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Strategiei naționale de 
apărare pentru anii 2018-2022.

9. Pe 7 martie 2018, Consiliul Suprem de Securitate a discutat proiectul Strategiei naționale de 
apărare și a formulat o serie de propuneri la acesta. Prin demersul nr.21-05-300 din data de 13 
aprilie 2018, proiectul modificat al Strategiei naționale de apărare a fost comunicat Guvernului.

10. Pe 2 mai 2018, Președintele Republicii Moldova a înregistrat la secretariatul Parlamentului 
inițiativa legislativă cu numărul 150 privind aprobarea Strategiei Naționale de Apărare a Repu-
blicii Moldova și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia.

11. Pe 11 iulie 2018, comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine 
publică a discutat proiectul Strategiei naționale de apărare. Amendamentele propuse la proiectul 
Strategiei naționale de apărare au fost acceptate.

12. Pe 19 iulie 2018, Parlamentul a aprobat Strategia Națională de Apărare.
LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ PERTINENTĂ 

13. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:
Articolul 1. Statul Republica Moldova
„(1) Republica Moldova este un stat suveran și independent, unitar și indivizibil.
(2) Forma de guvernământ a statului este republica.
(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile 

și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic repre-
zintă valori supreme și sunt garantate.”

Articolul 6. Separația și colaborarea puterilor
„În Republica Moldova puterea legislativă, executivă și judecătorească sunt separate și colabo-

rează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituției.”
Articolul 7. Constituția, Lege Supremă
„Constituția Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege și nici un alt act juridic care 

contravine prevederilor Constituției nu are putere juridică.”
Articolul 66. Atribuțiile de bază
„Parlamentul are următoarele atribuții de bază:
a) adoptă legi, hotărâri și moțiuni;
[…]
e) aprobă doctrina militară a statului; 
[…]
m) declară starea de urgență, de asediu și de război;”
Articolul 87. Atribuții în domeniul apărării
„(1) Președintele Republicii Moldova este comandantul suprem al forțelor armate.
(2) Președintele Republicii Moldova poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, 

mobilizarea parțială sau generală.
(3) În caz de agresiune armată îndreptată împotriva țării, Președintele Republicii Moldova ia 

măsuri pentru respingerea agresiunii, declară stare de război și le aduce, neîntârziat, la cunoștința 
Parlamentului. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la 
declanșarea agresiunii.

(4) Președintele Republicii Moldova poate lua și alte măsuri pentru asigurarea securității nați-
onale și a ordinii publice, în limitele și în condițiile legii.”
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14. Prevederile relevante ale Legii nr.345 din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea națională sunt 
următoarele:

Articolul 1
„(1) Prezenta lege stabilește structura sistemului național de apărare, bazele organizării și 

asigurării apărării țării, atribuțiile și responsabilitățile autorităților publice în domeniul apărării, 
conducerea, organizarea, destinația forțelor sistemului național de apărare și planificarea apărării 
naționale.

[…]”
Articolul 3
„Cadrul juridic al apărării naționale îl constituie Constituția Republicii Moldova,  Strategia 

securității naționale, Strategia națională de apărare și Strategia militară, Doctrina militară a Repu-
blicii Moldova, prezenta lege, alte acte normative ale Republicii Moldova, precum și normele 
unanim acceptate ale dreptului internațional.”

Articolul 24
„(1) Parlamentul asigură reglementarea legislativă și exercită controlul parlamentar în 

domeniul apărării naționale în formele și în limitele prevăzute de Constituție. 
(2) Parlamentul are următoarele atribuții:
a) aprobă strategia securității naționale, strategia națională de apărare și doctrina militară 

a statului; 
[…]”
Articolul 25
„(1) Președintele Republicii Moldova este Comandantul Suprem al Forțelor Armate și poartă 

răspundere pentru starea sistemului național de apărare în limitele împuternicirilor prevăzute de 
Constituție și de alte acte normative.

(2) Președintele Republicii Moldova are următoarele atribuții:
a) exercită conducerea generală a sistemului național de apărare și coordonează activitatea 

autorităților administrației publice în domeniul apărării naționale;
a1) inițiază procesul de elaborare:
– a strategiei securității naționale;
– a strategiei naționale de apărare;
b) prezintă Parlamentului spre aprobare proiectele:
– strategiei securității naționale;
– strategiei naționale de apărare;
– structurii generale și efectivele componentelor Forțelor Armate;
– regulamentului disciplinei militare;
[…]”
Articolul 27
„(1) Guvernul răspunde de organizarea activităților și de realizarea măsurilor privind apărarea 

națională în limitele împuternicirilor prevăzute de legislație.
(2) Guvernul are următoarele atribuții:
[…]
a1) elaborează și prezintă strategia națională de apărare Președintelui Republicii Moldova 

pentru a fi înaintată spre aprobare Parlamentului;
a2) aprobă strategia militară;
a3) aprobă analiza strategică a apărării;
[…]”
Articolul 29
„(1) Pe timp de pace și de război, conducerea Forțelor Armate se efectuează de către Coman-
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damentul Suprem al Forțelor Armate în frunte cu Președintele Republicii Moldova – Comandant 
Suprem al Forțelor Armate.

(2) Întru îndeplinirea atribuțiilor sale, Comandantul Suprem al Forțelor Armate emite ordine 
și directive, obligatorii pentru întreg efectivul Forțelor Armate.

(3) În componența Comandamentului Suprem intră, de asemenea, ministrul apărării, șeful 
Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandantul Trupelor de Carabinieri.

(4) Ministrul apărării este locțiitorul Comandantului Suprem al Forțelor Armate.”
15. Prevederile relevante ale Hotărârii Parlamentului nr.134 din 19 iulie 2018 pentru apro-

barea Strategiei naționale de apărare și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei 
naționale de apărare pentru anii 2018–2022 sunt următoarele:

„Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.
Art.1. – Se aprobă:
– Strategia națională de apărare, conform anexei nr.1;
– Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de apărare pentru anii 2018–

2022, conform anexei nr.2.
Art.2. – Guvernul va monitoriza procesul de implementare a Strategiei naționale de apărare și 

va prezenta Parlamentului, anual, rapoarte privind realizarea activităților prevăzute în planul de 
acțiuni menționat.” 

ÎN DREPT 
A. ADMISIBILITATEA 
16. Prin decizia sa din 27 iulie 2018, Curtea a reținut că este competentă, în baza articolului 135 

alin.(1) lit.b) din Constituție, să examineze sesizarea privind interpretarea dispozițiilor constitu-
ționale.

17. De asemenea, conform articolului 25 lit.a) din Legea cu privire la Curtea Constituțio-
nală, Președintele Republicii Moldova posedă prerogativa de a sesiza Curtea Constituțională în 
probleme care țin de competența sa.

18. Curtea a observat că prezentul caz se referă la o presupusă dispută dintre Președintele Repu-
blicii Moldova și Parlament, dispută care pune în discuție exercițiul competențelor în domeniul 
militar recunoscute acestor autorități în baza Constituției. Curtea este chemată să ofere, pe calea 
interpretării Constituției, un răspuns la întrebările care îi sunt adresate de către autorul sesizării. 
Prin urmare, Curtea a trebuit să analizeze dacă există motive pentru a se acționa în acest sens.

19. Curtea a reținut că, în cazurile anterioare în care a fost sesizată în materie de interpretare 
a dispozițiilor constituționale, ea a stabilit că prerogativa cu care este învestită în baza articolului 
135 alin.(1) lit.b) din Constituție presupune stabilirea sensului normelor constituționale (a se 
vedea HCC nr.2 din 2015, §29). Pentru că acest caz implică interpretarea dispozițiilor articolelor 
1 alin.(3), 6, 7, 87 și 134 alin.(3) din Constituție, dispoziții care se referă la funcția de comandant 
suprem al forțelor armate, precum și la principiile de constituire a statului, Curtea a constatat 
incidența dispozițiilor constituționale a căror interpretare este solicitată în acest caz.

20. Totuși, cu privire la întrebările care îi sunt adresate prin sesizare, Curtea a considerat că 
acestea trebuie să fie reformulate. Curtea a precizat că problema din prezentul caz nu este de a 
ști dacă Președintele Republicii Moldova dispune de competențe în domeniul militar, pentru că 
dispune în mod clar de anumite competențe în acest domeniu, ci cum pot fi realizate acestea. În 
consecință, Curtea a considerat că este necesar să se ofere un răspuns la următoarele întrebări:

a) Dacă Parlamentul dispune de competențe în domeniul apărării naționale și dacă adoptarea 
strategiei naționale de apărare reprezintă o astfel de competență?

b) Dacă Parlamentul este competent să adopte documente de politici privind apărarea națio-
nală în lipsa acordului Președintelui Republicii Moldova și/sau al Guvernului?



527

25 de ani

c) Care sunt limitele răspunderii Președintelui Republicii în materie de capacitate de apărare 
a statului?

d) Este Președintele Republicii Moldova competent să aprobe alte măsuri privind securitatea și 
apărarea națională, care nu au fost incluse și/sau nu au fost aprobate de către Parlament?

21. Cu referire la controlul constituționalității procedurii de adoptare a Hotărârii Parlamen-
tului nr.134 din 19 iulie 2018 pentru aprobarea Strategiei naționale de apărare și a Planului de 
acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de apărare pentru anii 2018–2022, Curtea 
a menționat următoarele. Având în vedere legătura existentă între întrebările la care Curtea 
urmează să se pronunțe în acest caz și cerința controlului constituționalității în discuție, Curtea a 
considerat oportun să examineze aceste chestiuni în mod concomitent.

 
B. FONDUL CAUZEI
A. Argumentele autorului sesizării 
22. În motivarea sesizării, autorul invocă faptul că Președintele Republicii Moldova, Guvernul 

și Parlamentul au obligația de a colabora și de a lua decizii prin consens. Obligația în cauză 
subzistă îndeosebi în materie de aprobare a strategiei naționale de apărare. Autorul sesizării arată 
că în jurisprudența Curții Constituționale în care s-a analizat sfera de competență a Președin-
telui Republicii Moldova în domeniul militar s-a menționat că Președintele Republicii Moldova 
trebuie să se implice în procesul de luare a deciziilor care au o importanță majoră pentru stat. Deși 
Președintele Republicii Moldova nu este șef al Guvernului, prin funcția pe care o deține, acesta 
s-ar situa în fruntea puterii executive (a se vedea, în acest sens, HCC nr.9 din 4 aprilie 1996).

23. În continuare, autorul sesizării menționează că separarea puterilor în legislativă, execu-
tivă și judecătorească reprezintă fundamentul statului Republica Moldova. Acest principiu are o 
recunoaștere expresă în textul articolului 6 din Constituție. El presupune colaborarea și controlul 
reciproc al autorităților în exercițiul puterii (a se vedea, în acest sens, HCC nr.6 din 6 februarie 
2001). Buna funcționare a statului de drept implică manifestarea exercițiului puterii în spiritul 
normelor de loialitate constituțională, comportamentul loial fiind o continuare a principiului 
separației și echilibrului puterilor în stat (a se vedea, în acest sens, HCC nr.7 din 18 mai 2013). 
Spre finalul argumentelor privind încălcarea principiului constituțional al separației și colabo-
rării puterilor în stat, autorul sesizării face trimitere la prevederile articolului 131 din Constituție, 
care reglementează instituția bugetului public național. Autorul consideră că dispozițiile acestui 
articol confirmă faptul că Parlamentul nu dispune de o discreție absolută în materie de legiferare, 
pentru că în baza prevederilor articolului 131 alin.(4) din Constituție este obligat să solicite opinia 
Guvernului în cazul în care se adoptă un proiect de lege ce vizează majorarea sau reducerea veni-
turilor bugetare sau a împrumuturilor, precum și în cazul majorării sau al reducerii cheltuielilor 
bugetare. Autorul sesizării invită Curtea să adopte un raționament similar și în materie de adop-
tare a Strategiei Naționale de Apărare. În susținerea acestei solicitări, autorul invocă prevederile 
Legii cu privire la apărarea națională, care stabilesc că în materie de adoptare a Strategiei Nați-
onale de Apărare se solicită opinia Președintelui Republicii Moldova și opinia Guvernului (a se 
vedea, în acest sens, articolul 362 din Lege).

24. Cu privire la controlul constituționalității procedurii de adoptare a Hotărârii nr.134 din 
19 iulie 2018, autorul sesizării menționează următoarele. Articolul 47 alin.(1) din Regulamentul 
Parlamentului stabilește că dreptul de inițiativă legislativă le aparține deputaților, Președintelui 
Republicii Moldova, Guvernului și Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia, 
care sunt considerați autori ai proiectelor de acte legislative sau ai propunerilor legislative. Autorul 
sesizării arată că a înregistrat la secretariatul Parlamentului pe data de 11 mai 2018 proiectul legii 
cu numărul 150 privind strategia națională de apărare a Republicii Moldova. Ulterior, proiectul 
de lege menționat a fost reformulat într-o hotărâre a Parlamentului. Autorul consideră că prin-
tr-un asemenea procedeu s-au încălcat dispozițiile articolului 73 din Constituție.
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B. Argumentele autorităților 
25. În opinia sa prezentată Curții, Parlamentul Republicii Moldova a arătat că normele consti-

tuționale a căror interpretare este solicitată în prezenta cauză reglementează, pe de o parte, funcția 
de comandant suprem al forțelor armate, iar pe de altă parte, o serie de principii constituțio-
nale. În opinia Parlamentului, prevederile în discuție sunt clare și nu lasă loc de interpretări. În 
continuare, Parlamentul arată că statutul său constituțional de unică autoritate legislativă în stat 
este stabilit la articolul 60 din Constituție. Acest statut îi conferă, în conformitate cu dispozițiile 
constituționale ale articolului 66 lit.a), competență exclusivă în materie de legiferare. Pe de altă 
parte, statutul de autoritate executivă în stat al Președintelui Republicii Moldova este stabilit la 
articolul 77 din Constituție.

26. Având în vedere faptul că aceste autorități au sarcini constituționale diferite, Parlamentul 
consideră că nu poate fi pusă problema unei concurențe a competențelor acestora. Mai mult, 
acesta afirmă faptul că în domeniul apărării naționale competențele Președintelui Republicii 
Moldova sunt limitate. În susținerea acestei opinii, Parlamentul arată că dispozițiile constituțio-
nale ale articolului 87 alin.(4), care reglementează atribuțiile Președintelui Republicii Moldova în 
domeniul militar, îi acordă acestuia competența de a lua măsurile necesare în domeniul militar 
doar în limitele și în condițiile legii. Parlamentul consideră că textul „în limitele și în condițiile 
legii” confirmă caracterul limitat și executiv al competenței Președintelui Republicii Moldova în 
domeniul apărării naționale. În continuare, Parlamentul arată că dreptul la inițiativă legislativă, 
care îi este recunoscut Președintelui Republicii Moldova, nu poate fi interpretat în sensul arătat 
de către autorul sesizării, care a pretins că ar dispune de competența adoptării legilor. De altfel, 
această competență aparține în exclusivitate Parlamentului și nu poate fi partajată cu subiectul cu 
drept de inițiativă legislativă. În final, Parlamentul consideră că normele constituționale a căror 
interpretare este solicitată de către autorul sesizării nu ridică probleme din perspectiva clarității 
lor, fapt pentru care sesizarea urmează a fi respinsă ca nefondată.

27. În opinia prezentată Curții, Guvernul Republicii Moldova arată că interpretarea normelor 
constituționale are drept scop asigurarea aplicării corecte a dispozițiilor constituționale. Așadar, 
interpretarea poate fi solicitată doar în cazurile în care planează o incertitudine cu privire la 
sensul exact al unor dispoziții constituționale. În opinia Guvernului, această incertitudine trebuie 
să rezulte în mod obiectiv din situația de fapt cu care este sesizată Curtea Constituțională. În acest 
caz, Guvernul consideră că sensul prevederilor constituționale a căror interpretare este solici-
tată nu este unul incert. Mai mult, Guvernul arată că prevederile constituționale în discuție au 
făcut anterior obiectul interpretării Curții Constituționale, fiind elucidat sensul exact al acestor 
prevederi. Guvernul arată că, în Hotărârea nr.15b din 16 decembrie 1996, Curtea Constituțio-
nală a stabilit că atribuțiile Președintelui Republicii Moldova în domeniul apărării naționale sunt 
circumscrise câmpului de aplicare al dispozițiilor alineatelor (2), (3) și (4) din articolul 87 din 
Constituție. Acest fapt presupune că Președintele Republicii Moldova poate declara, cu aprobarea 
prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parțială sau generală, poate lua măsuri pentru respin-
gerea unei agresiuni, poate declara starea de război, fiind obligat să aducă neîntârziat la cunoș-
tința Parlamentului aceste decizii.

28. Cu privire la procedura adoptării Hotărârii Parlamentului nr.134/2018 pentru aprobarea 
Strategiei naționale de apărare și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei națio-
nale de apărare pentru anii 2018-2022, Guvernul a precizat că acest act nu reprezintă obiectul 
controlului de constituționalitate exercitat de către Curtea Constituțională, pentru că el nu are 
un caracter normativ. Guvernul arată că Strategia Națională de Apărare reprezintă un document 
de politici care vizează exclusiv probleme privind apărarea națională, care nu trebuie asimilate 
unui act normativ. În fundamentarea opiniei sale privind lipsa caracterului normativ al hotărârii 
contestate, Guvernul face trimitere la prevederile articolului 31 din Legea nr.317 din 13 decem-
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brie 1994 cu privire la Curtea Constituțională, care stabilesc că aceasta examinează în exclusivi-
tate probleme de drept.

29. În subsidiar, Guvernul a menționat că Parlamentul este unicul organ reprezentativ suprem 
în stat și unica autoritate legislativă. Parlamentul dispune de competență materială generală. Arti-
colul 66 din Constituție îi acordă Parlamentului și competența aprobării direcțiilor principale ale 
politicii interne a statului, care cuprind și materia apărării naționale.

30. În final, Guvernul menționează că, în baza articolului 87 alin.(4) din Constituție, Președin-
tele Republicii Moldova ia măsuri, în calitate de comandant suprem al statului, pentru asigurarea 
securității naționale și a ordinii publice, însă aceste măsuri trebuie să se înscrie în limitele și în 
condițiile stabilite de lege.

 
C. Jurisprudență internațională relevantă 
31. Curtea va efectua o scurtă trecere în revistă a problemei competenței Președintelui Statelor 

Unite ale Americii în domeniul apărării, așa cum au conceput-o Părinții Fondatori ai Constitu-
ției americane, dar și din perspectiva unei hotărâri relevante a Curții Supreme a Statelor Unite. 
Problema competenței Președintelui în domeniul apărării a fost dezbătută îndelung în această 
țară. În plus, regimul politic din Statele Unite ale Americii este un regim prezidențial pur. Această 
incursiune poate constitui o bază pentru aplicarea argumentului a fortiori în cazul Republicii 
Moldova, care are un regim parlamentar.

32. Principiile de bază invocate de către fondatorii Constituției americane în materie de apă-
rare au fost principiul competenței partajate în politica externă și principiul cardinal al formei 
de guvernare republicane, potrivit căruia experiențele reunite sunt superioare unei singure expe-
riențe. Astfel, deși Președintele Statelor Unite este comandantul suprem al armatei și al marinei 
militare a Statelor Unite și al miliției diferitelor state atunci când sunt chemate în serviciul activ 
al Statelor Unite [articolul II secțiunea 2 pct.1 din Constituția americană], Congresul este cel 
care poate declara război și care poate elabora norme pentru comanda și reglementarea forțelor 
armate terestre și navale [articolul I secțiunea 8 pct.11 și 14].

33. Teama că Președintele va atrage națiunea într-un război „pentru gloria personală” a repre-
zentat un motiv curent în concepția Părinților Fondatori. În Federalistul nr.4, John Jay, fost om 
de stat și jurist american, avertiza că „monarhii absoluți vor declara adesea războaie atunci când 
națiunile lor nu au nimic de câștigat din acesta, având ca motiv doar scopuri personale ca setea de 
glorie militară, răzbunarea pentru ofensele ce le-au fost aduse, ambiția sau înțelegerile private în 
vederea îmbogățirii sau a sprijinirii familiilor sau a partizanilor lor”. Acest sistem a fost conceput 
pentru a nu arunca națiunea în război, ci pentru a o salvgarda. Puterea nu-i revenea unui singur 
om, ci legislativului în întregul său. Calitatea Președintelui american de comandant suprem se 
explică prin atribuția sa de a respinge atacurile neașteptate, însă dincolo de această responsa-
bilitate, Președintele trebuie să aștepte confirmarea Congresului. Acest titlu al Președintelui 
american reprezintă o figură care menține supremația civilă față de cea militară. Persoana care 
conduce forțele armate este, așadar, Președintele civil, nu un militar de carieră. Președintele este 
comandantul suprem al armatei nu pentru că ar fi versat în arta războiului, ci pentru că trebuie să 
mențină armata în subordinea puterii civile.

34. O situație emblematică pentru problema dedusă interpretării de către această Curte este 
cazul Președintelui american Harry Truman, care a dispus, în 1952, în toiul unei greve naționale, 
exproprierea fabricilor de oțel din țară pentru a putea fi continuat războiul din Coreea. Fabri-
cile de oțel au contestat această măsură în fața tribunalelor. Departamentul de Justiție a susținut 
că judiciarul nu îl poate constrânge pe Președinte, în acest sens existând doar două posibilități: 
impeachment-ul și urna de vot. David A. Pine, judecătorul districtual care a judecat cazul, a scris 
o opinie care a repudiat această teorie. Reținând că măsura dispusă de către Președintele Truman 
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este neconstituțională, judecătorul Pine a admis că o grevă națională ar putea provoca mari preju-
dicii statului, însă a considerat că aceasta ar fi „mai puțin dăunătoare pentru public în compa-
rație cu prejudiciul care ar decurge din recunoașterea judiciară timorată a faptului că ar exista o 
competență nelimitată a Executivului” [Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, 103 F.Supp. 
569, 577 (D.D.C. 1952)].

35.Acest caz a ajuns în fața Curții Supreme a Statelor Unite [Youngstown Sheet & Tube Co. v. 
Sawyer, 343 U.S. 579 (1952)]. Cu șase voturi la trei, Curtea Supremă a declarat exproprierea necon-
stituțională. Judecătorul Black, care a elaborat opinia Curții Supreme, a menționat că măsura în 
discuție nu poate fi justificată în baza dispozițiilor constituționale care îi recunosc Președintelui 
Statelor Unite ale Americii funcția de comandant suprem al forțelor armate. Nu se poate consi-
dera, în mod rezonabil, că comandantul suprem al forțelor armate ar avea discreția exproprierii 
în vederea aplanării unor dispute de muncă. Această sarcină îi revine legislatorului. Mai mult, 
competența Președintelui de a veghea asupra executării legilor se află în opoziție cu ideea potrivit 
căreia acesta ar putea legifera. Judecătorul Frankfurter, care a formulat o opinie concurentă la 
soluția Curții din acest caz, a menționat că democrația constituțională reprezintă unul dintre cele 
mai dificile aranjamente sociale umane pentru o guvernare de succes. Democrația presupune 
domnia rațiunii. Fondatorii Statelor Unite ale Americii au acționat cu convingerea potrivit căreia, 
în cadrul unei societăți, puterea guvernanților asupra celor guvernați trebuie să fie limitată. În 
acest sens ei au instituit sistemul dechecks and balances (echilibrare și control). Ei nu și-au făcut 
vreo iluzie din a crede că oamenii sunt imuni la hazardul concentrării puterii. Consolidarea peri-
culoasă a puterii nu se realizează într-o singură zi. Acest fapt are loc în timp și se realizează prin 
forța generativă a ignorării necontrolate a restricțiilor. Judecătorul Douglas, care a formulat și el 
o opinie concurentă, a menționat că nu poate fi pus la îndoială caracterul excepțional al situației 
sub imperiul căruia a acționat Președintele și care a servit drept bază pentru adoptarea deciziei 
privind luarea în posesia statului a uzinelor de oțel. În ciuda acestui fapt, urgența situației nu 
generează competențe. Ea reprezintă doar cadrul în limitele căruia trebuie exercitată o compe-
tență sau alta. Faptul că era imperios necesar să se asigure continuitatea muncii în aceste uzine 
nu presupune că Președintele Statelor Unite ar fi mai îndreptățit decât Congresul să acționeze. 
Președintele, ca și Congresul, are obligația de a garanta asigurarea bunăstării națiunii. Având la 
dispoziția sa forțele armate, Președintele poate acționa în forță și în mod operativ. Din contră, 
puterea legislativă este mai înceată în activitatea sa. Pot să existe multe amânări până când este 
pus în mișcare mecanismul greoi al Congresului. Această situație ocupă mult timp, iar trecerea 
timpului poate să se răsfrângă în mod negativ în privința salariilor, a bunurilor, a nivelului de trai 
și chiar în privința vieții persoanelor. Totuși, teoria separației puterilor în stat a fost stabilită în 
Constituție nu pentru a promova eficiența, ci pentru a evita exercițiul arbitrar al puterii. Așadar, 
judecătorul Douglas a susținut că în acest caz nu se poate decide constituționalitatea măsurii 
contestate în baza celei mai prompte reacții în cazul unei posibile crize. Răspunsul trebuie căutat 
în textul Constituției, în mod special în materia distribuirii competențelor între puterile statului. 
În acest sens, textul Constituției nu este unul ambiguu. Acesta stabilește clar că puterea legislativă 
îi aparține Congresului.

 
D. Aprecierea Curții 
36. Exemplul american este unul elocvent pentru sistemul constituțional din Republica 

Moldova. Atât în Constituția americană, cât și în Constituția Republicii Moldova șeful statului 
este nominalizat drept comandant suprem al forțelor armate. Nici până la modificarea consti-
tuțională din 2000, nici după această modificare constituțională, regimul politic din Republica 
Moldova nu a fost și nu a devenit unul prezidențial. Dacă competențele Președintelui în domeniul 
militar sunt unele restrânse într-un regim prezidențial, rațiunile acestei alegeri – i.e. partajarea 
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atribuțiilor și soluția unei judecăți colective, în detrimentul judecății unei singure persoane – sunt 
cu atât mai aplicabile în cadrul unui regim parlamentar, într-un domeniu atât de sensibil și care 
pretinde multe responsabilități.

37.Articolul 6 din Constituție („Separația și colaborarea puterilor”) prevede că în Republica 
Moldova puterile legislativă, executivă și judecătorească sunt separate și colaborează în exerci-
tarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituției.

38.Pentru că la etapa admisibilității sesizării Curtea a reținut că prezenta cauză pune problema 
exercițiului competențelor în domeniul apărării ale Președintelui Republicii Moldova și ale Parla-
mentului, ea va analiza, în consecință, statutul constituțional al fiecăreia dintre aceste autorități.

39. Articolul 60 alin.(1) din Constituție stabilește că Parlamentul este organul reprezentativ 
suprem al poporului Republicii Moldova și unica autoritate legislativă a statului. Curtea mențio-
nează că adoptarea, interpretarea și asigurarea aplicării legilor pe întreg teritoriul țării reprezintă 
atribuții fundamentale ale Parlamentului (a se vedea, în acest sens, HCC nr.42 din 27 iulie 1999).

40. Pe de altă parte, statutul constituțional al Președintelui Republicii Moldova este reglementat 
în Capitolul V din Constituție. Sfera de aplicare a acestor dispoziții constituționale a făcut și ea 
obiectul analizei Curții Constituționale. Într-un caz în care a analizat constituționalitatea unui 
decret prezidențial, Curtea a precizat că, deși Președintele Republicii Moldova deține calitatea de 
reprezentant al statului și pe cea de garant al suveranității, al independenței naționale și al unității 
și integrității teritoriale a țării, nu se poate considera că aceste competențe îi acordă Președintelui 
Republicii Moldova vreo marjă de discreție în materie legislativă (a se vedea, în acest sens, HCC 
nr.17 din 12 iulie 2010, §6).

41. Așadar, Curtea constată că Președintelui Republicii Moldova nu îi este recunoscută vreo 
marjă de discreție în materie legislativă. Nicio prevedere constituțională din cele la care s-a făcut 
trimitere în sesizare nu servește ca bază pentru revendicările autorului sesizării. Mai mult, deși 
Constituția îi recunoaște Președintelui Republicii Moldova prerogativa inițiativei legislative și 
prerogativa de a refuza, o singură dată, promulgarea proiectului de lege adoptat de către Parla-
ment (a se vedea, cu referire la aceste competențe, articolele 73 și 93 alin.(2) din Constituție), 
acestea nu pot fi interpretate ca având un caracter absolut, în sensul în care voința Președintelui 
trebuie să prevaleze.

42. Totodată, potrivit Constituției Republicii Moldova, Președintele reprezintă un organ uni-
personal al statului. El nu poate fi plasat într-o ierarhie a autorităților statale. El nu poate concura 
cu alte autorități. Acest fapt a fost subliniat în mod repetat în jurisprudența Curții Constituționale 
[a se vedea, inter alia, HCC nr.35 din 12 decembrie 2017 (interdicția de a fi membru de partid 
pentru Președintele Republicii Moldova)]. Din perspectiva Constituției, nu există o concurență 
între Președinte și Parlament în privința adoptării de politici privind apărarea națională. Singurul 
care adoptă, în ultimă instanță, asemenea politici, este Parlamentul. Din aceeași perspectivă, Pre-
ședintele Republicii poate propune, eventual, anumite măsuri, însă fără a avea cuvântul decisiv.

43. Această concluzie decurge și din interpretarea sistematică a articolului 66 literele d) și e) 
împreună cu articolul 96 alin.(1) din Constituție. Strategia națională de apărare reprezintă un act 
prin care se stabilesc direcțiile principale ale politicii Republicii Moldova în domeniul apărării. 
În sensul Constituției, acesta este actul prin care se stabilește doctrina militară a statului, despre 
care menționează articolul 66 lit.e) din Constituție. Aceste norme stabilesc competența exclusivă 
a Parlamentului în privința aprobării doctrinei militare a statului, iar asigurarea realizării acesteia 
este delegată de Constituție Guvernului, prin elaborarea de politici în domeniul apărării. Consti-
tuția nu-i stabilește Președintelui Republicii Moldova, în acest sens, prerogative relative la apro-
barea și la realizarea de politici publice.

44. Curtea reține că sistemul dechecks and balanceseste aplicabil deopotrivă politicilor în 
domeniul apărării și politicilor interne. Constituția Republicii Moldova a considerat că formu-
larea finală a acestora de către Președintele Republicii nu ar reprezenta soluția potrivită.
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45.În domeniul apărării, Constituția îi recunoaște Președintelui Republicii Moldova calitatea 
de comandant suprem al forțelor armate. În jurisprudența sa anterioară, Curtea a oferit inter-
pretări ale acestor dispoziții constituționale. În special, prin Hotărârea nr.15b din 16 decembrie 
1996, Curtea i-a recunoscut Președintelui Republicii Moldova un spectru larg de competențe în 
domeniul apărării naționale. Totuși, în aceeași hotărâre, Curtea a punctat că sfera de aplicare a 
competențelor în domeniul militar ale Președintelui Republicii Moldova este circumscrisă alinea-
telor (2), (3) și (4) ale articolului 87 din Constituție. Curtea a menționat că acest fapt presupune 
că Președintele Republicii Moldova este competent să declare mobilizarea parțială sau generală 
doar cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, să ia măsuri pentru respingerea unei agresiuni sau 
să declare stare de război, doar dacă a adus neîntârziat aceste decizii la cunoștința Parlamentului.

46. Mai mult, Curtea a recunoscut că aceste competențe fac obiectul reglementării legislative. 
Ca dovadă în acest sens, Curtea a evidențiat textul constituțional „în limitele și în condițiile legii” 
de la alin.(4) al articolului 87 din Constituție. Acest text presupune existența unei marje mari 
de discreție a Parlamentului, în domeniul apărării. Așadar, contrar opiniei autorului sesizării, 
alineatul (1) al articolului 87 din Constituție nu servește ca argument în susținerea ideii potrivit 
căreia Președintelui Republicii Moldova i-ar fi recunoscută o competență exclusivă în materie 
de apărare a țării. Calitatea de comandant suprem al forțelor armate trebuie privită în contextul 
tuturor reglementărilor constituționale și nu în mod izolat. Principiul coerenței sistemului juridic 
impune această abordare.

47. În acest context, Curtea subliniază că principiul separației puterilor în stat nu este destinat 
să asigure eficiența administrativă sau economică. Scopul separației puterilor în stat este de a 
consolida libertatea și de a preveni concentrarea puterii în mâinile unei singure persoane.

48. Prin urmare, articolele 1 alin.(3), 6, 7, 66, 87 și 134 alin.(3) din Constituție îi acordă Parla-
mentului o competență legislativă exclusivă în domeniul apărării naționale. Parlamentul adoptă 
documente de politici în domeniul apărării naționale în limitele stabilite de Constituție și de legile 
relevante. Totodată, Curtea menționează că Președintele Republicii Moldova este competent să 
întreprindă în materie de securitate și de apărare națională doar măsurile care îi sunt permise de 
Constituție și de legi.

49. Într-o altă ordine de idei, Curtea observă că articolul 87 din Constituție nu impune o 
răspundere a Președintelui Republicii Moldova pentru capacitatea generală de apărare a statului. 
Răspunderea șefului statului poate fi doar una personală, în legătură cu exercitarea funcțiilor sale 
în această materie (e.g. răspunderea penală pentru comiterea unor infracțiuni împotriva securi-
tății de stat). Norma articolului 87 nu conține niciun text care ar reglementa o răspundere strict în 
materie militară. Această concluzie nu exclude însă posibilitatea adoptării unei legi de către Parla-
ment, în spiritul Constituției, prin care Președintelui Republicii Moldova i-ar reveni o asemenea 
răspundere.

50. Având în vedere interpretările oferite și ținând cont de faptul că singura critică de necon-
stituționalitate a autorului sesizării în privința procedurii de adoptare a Hotărârii Parlamentului 
nr.134 din 19 iulie 2018 constă în faptul că aceasta a fost înregistrată la secretariatul Parlamen-
tului ca proiect de lege, însă, în cadrul lucrărilor legislativului, a fost reformulată într-o Hotărâre 
de Parlament, Curtea menționează următoarele. Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la 
actele normative reglementează procesul de elaborare și de promovare a actelor normative. Arti-
colul 24 alin.(5) din Lege conține sediul materiei în domeniul adoptării documentelor de politici. 
Potrivit acestei norme, documentele de politici se aprobă prin hotărâre de către Guvern, iar în 
cazul în care implementarea acestor politici presupune implicarea unor autorități administrative 
care nu se află în subordinea Guvernului, aceste documentele de politici sunt aprobate de către 
Parlament. Curtea menționează că și cazul în discuție presupune incidența acestei norme. Mai 
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mult, din rațiunea articolelor 66 lit.a) și 74 din Constituție, rezultă că singura autoritate în măsură 
să decidă în privința tipului de act adoptat este Parlamentul.

În baza articolelor 135 alin.(1) lit.a) și b) și 140 din Constituție, 26 din Legea cu privire la 
Curtea Constituțională, 6, 61, 62 lit.a) și b) și 68 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea 
Constituțională

HOTĂRĂȘTE: 

1. În sensul articolelor 1 alin.(3), 6, 7, 87 și 134 alin.(3) din Constituție:
a) În materie de apărare națională, Parlamentul dispune de o competență legislativă exclusivă.
b) Parlamentul adoptă documente de politici în materie de apărare națională în limitele stabi-

lite de Constituție și de legile în materie. Adoptarea strategiei naționale de apărare se înscrie în 
sfera de competență a Parlamentului.

c) Articolul 87 din Constituție nu prevede o răspundere a Președintelui Republicii Moldova 
pentru capacitatea de apărare a statului. Aceasta nu exclude posibilitatea adoptării unei legi, în 
spiritul Constituției, prin care Președintelui Republicii Moldova i-ar reveni o asemenea răspun-
dere.

d) Președintele Republicii Moldova este competent să întreprindă în materie de securitate și de 
apărare națională doar măsurile care sunt prevăzute și îi sunt permise potrivit legii.

2. Se recunoaște constituțională procedura de adoptare a Hotărârii Parlamentului nr.134 din 
19 iulie 2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de apărare și a Planului de acțiuni pentru 
implementarea Strategiei naționale de apărare pentru anii 2018-2022.

3. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la 
data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREȘEDINTE       Mihai POALELUNGI
Nr.33. Chișinău, 21 decembrie 2018.
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ABSTRACT
According to the provisions of the constitutional norm, „the will of the people is the basis of the 

state power. This will is expressed through free elections, which take place periodically through 
universal, equal, direct, secret and free expression”. In the context of the parliamentary elections 
of February 24, 2019, the authors investigate the development of the attempted usurpation of 
the state power from June 7-15, 2019, in which the Constitutional Court was directly involved. 
By analyzing the behavior and judgments of the Constitutional Court, the authors draw a series 
of conclusions, elaborating a set of recommendations for constitutional justice from Republic of 
Moldova. The Constitutional Court’s missia is to guarantee the supremacy of the Constitution, to 
ensure the realization of the principle of the separation of state power and to guarantee the state’s 
responsibility towards the citizen and the citizen towards the state. The sovereign and his will are 
the base of the state power, where the Constitutional Court is authority of constitutional jurisdic-
tion, which is the guard of the Constitution and the will of the Moldovan people.

Keywords: the sovereign, the Constitutional Court, the usurpation of the state power.

Potrivit prevederilor constituționale: „Voința poporului constituie baza puterii de stat. Această 
voință se exprimă prin alegeri libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, 
direct, secret și liber exprimat.” În contextul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, autorii 
au investigat încercarea de uzurpare a puterii de stat în perioada 7-15 iunie 2019, în care Curtea 
Constituțională a fost implicată direct. Analizând comportamentul și hotărârile Curții Constitu-
ționale, autorii formulează o serie de concluzii și recomandări pentru justiția constituțională din 
Republica Moldova. Misiunea Curții Constituționale este să garanteze supremația Constituției, 
să asigure realizarea principiului separării puterii de stat și să garanteze responsabilitatea statului 
față de cetățean și a cetățeanului față de stat. Suveranul și voința lui sunt baza puterii de stat. 
Curtea Constituțională este autoritatea de jurisdicție constituțională care stă de strajă Constituției 
și voinței poporului moldovenesc.

Cuvinte cheie: suveranul, Curtea Constituțională, uzurparea puterii de stat.

Introducere
În conformitate cu prevederile normei constituționale [1], „voința poporului constituie baza 

puterii de stat. Această voință se exprimă prin alegeri libere, care au loc în mod periodic prin 
sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat”.

Parlamentul Republicii Moldova prin hotărâre a stabilit pentru data de 24 februarie 2019 desfă-
șurarea alegerilor Parlamentului Republicii Moldova, în baza unui sistem mixt (proporțional 
1 Art.38 alin.(1) al Constituției RM din 29.07.1994 (Publicată: 12.08.1994 în M.O. nr.1. Data intrării în vigoare: 

27.08.1994) – în continuare Constituția RM.
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și majoritar), urmând să fie aleși 50 de deputați în circumscripția națională, în baza sistemului 
proporțional, și 51 de deputați în circumscripții uninominale, în baza sistemului majoritar [1].

După cum a fost preconizat, pe data de 24 februarie 2019, în Republica Moldova a avut loc 
scrutinul parlamentar, în cadrul căruia în Parlamentul Republicii Moldova au fost aleși reprezen-
tanții a 4 formațiuni politice și 3 candidați independenți [2].

Așadar, în realizarea prevederilor constituționale [3], conform cărora „suveranitatea națională 
aparține poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct și prin organele sale repre-
zentative, în formele stabilite de Constituție”, la 24 februarie a fost ales Parlamentul Republicii 
Moldova – organul reprezentativ suprem al poporului moldovenesc, compus din 101 deputați. 
În calitate de reprezentanți ai poporului suveran, deputații în Parlament exprimă și pun în apli-
care voința imperativă a acestuia, Parlamentul fiind mandatat de popor cu atribuții de guvernare 
supremă și legislativă [4]. Prin analogie, amintim că art. 3 din Declarația Franceză a Drepturilor 
Omului și Cetățeanului stipulează că „principiul oricărei suveranități rezidă numai în națiune; 
nici un organism, nici un individ nu poate exercita vreo autoritate care să nu emane de la națiune”. 
Acest principiu este preluat și în Constituția franceză din 1791: „Suveranitatea aparține națiunii; 
nici un segment din popor, nici un individ nu-și pot atribui exercitarea ei” [5]. În acest sens, arti-
colul 2 alin.(2) al Constituției RM de asemenea stabilește o astfel de restricție constituțională: 
„Nici o persoană particulară, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic sau o 
altă formațiune obștească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. Uzurparea puterii de 
stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului”.

Cu referire la subiectul suveranității, vom aminti că și constituțiile Spaniei, Luxemburgului și 
altor state europene stipulează că purtătorul suveranității naționale este poporul, care este izvorul 
puterii de stat, precizând că suveranitatea aparține națiunii [6]. 

Potrivit Constituției moldovenești, un nou Parlament dispune de maximum trei luni de la 
alegerea sa pentru a forma un Guvern [7], după care poate fi dizolvat [8]. Rezultatele alegerilor 
parlamentare din 24 februarie 2019 și, respectiv, mandatele deputaților aleși au fost validate de 
Curtea Constituțională a Republicii Moldova (în continuare, CCM) prin Hotărârea din 9 martie 
2019 [9]. 

Potrivit rezultatelor alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, confirmate de CCM, în 
circumscripția națională PSRM a obținut 18 mandate, PD – 13, ACUM – 14 și Partidului Șor – 5 
mandate și în circumscripțiile uninominale PSRM a obținut 17 mandate, PD – 17, ACUM – 12, 
Partidul Șor – 2 și 3 candidați independenți. Configurația politică finală a Parlamentului consti-
tuie: PSRM – 35 deputați, PD – 30, ACUM – 26, Partidul Șor – 7 și 3 deputați independenți.

1 Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.197 din 27 iulie 2018.
2 Hotărârea CEC nr.2414 din 24 februarie 2019 privind aprobarea Procesului-verbal privind totalizarea re-

zultatelor alegerilor Parlamentului Republicii Moldova în circumscripţia naţională din 24 februarie 2019, 
Hotărârea CEC nr.2420 din 03.03.2019 pentru aprobarea Raportului cu privire la rezultatele alegerilor Par-
lamentului Republicii Moldova din 24 februarie 2019, Hotărârea CEC nr.2418 din 03.03.2019 cu privire la 
atribuirea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova concurenţilor electorali, conform rezul-
tatelor obţinute în circumscripţia electorală naţională la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

3 Art.2 alin.(1) și art.38 ale Constituției RM.
4 Art.60 alin.(1) al Constituției RM.
5 Prima Constituţie scrisă, adoptată în Franţa. Maurice Duverger. Constitutions et documents politiques. Paris: 

PVF, 1992, p. 18 și urm.
6 Конституция Испании, 1978, ст.1 (п.2); Конституция Великого Герцогства Люксембург, ст.32 часть (1).
7 Art.85 alin.(1) și art.103 ale Constituției RM.
8 Art.85 alin.(1) al Constituției RM.
9 Hotărârea CCM nr.4 din 9 martie 2019 cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din  

24 februarie 2019 și validarea mandatelor deputaților aleși (Sesizarea nr. 48e/2019).
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Este importantă concluzia CCM expusă în hotărârea sa [1]: ”Potrivit constatărilor și concluzii-
lor preliminare ale Misiunii Internaționale de Observare a Alegerilor [observatorii Biroului OSCE 
pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, cei ai Adunării Parlamentare a OSCE, cei ai 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și cei ai Parlamentului European], alegerile parla-
mentare din 24 februarie au fost competitive, iar drepturile fundamentale au fost, în general, res-
pectate”.

De asemenea, CCM a menționat [2] că „potrivit art.2 aplicat în coroborare cu prevederile art.38 
din Constituție, suveranitatea națională îi aparține poporului Republicii Moldova, care o exercită 
în mod direct și prin organele sale reprezentative în formele stabilite de Constituție”. Drept urmare, 
Curtea a constatat [3] că „în procesul alegerilor parlamentare pentru circumscripțiile uninominale 
și la numărarea voturilor exprimate nu au fost comise încălcări ale Codului electoral de natură să 
influențeze rezultatele votării și atribuirea mandatelor în aceste circumscripții”, confirmând cu 
certitudine că „pe 24 februarie 2019 deputații Parlamentului Republicii Moldova au fost aleși în 
mod corect, prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat”.

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare a RM [4], din data de 9 martie 2019, după 
validarea alegerilor pentru un nou Parlament, mandatul Guvernului condus de prim-ministrul 
Pavel Filip a încetat de drept.

Totodată, conform articolului 15 al Legii nr.136/2017, Guvernul al cărui mandat a încetat 
îndeplinește numai atribuții de administrare a treburilor publice, nefiind în drept să adopte și să 
prezinte Parlamentului spre examinare proiecte de acte normative și proiecte ale documentelor 
de politici, să adopte ordonanțe și documente de politici, să avizeze inițiative legislative (inclusiv 
proiecte de legi) și să examineze propuneri legislative, să încheie tratate internaționale care implică 
angajamente financiare pentru Republica Moldova, să numească/să propună pentru numire sau 
să destituie persoane cu funcții de demnitate publică sau funcționari publici (cu excepția cazu-
rilor de imposibilitate obiectivă a persoanelor de a-și îndeplini atribuțiile), să încheie contracte 
și să-și asume angajamente pentru o perioadă nedeterminată sau pentru o perioadă ce depășește 
un an ori a căror valoare este disproporționată în raport cu cheltuielile necesare pentru admi-
nistrarea treburilor publice curente sau pentru gestionarea unor situații de urgență, să decidă 
privind inițierea reorganizării sau modificării structurii ori funcțiilor ministerelor sau ale altor 
autorități administrative centrale subordonate Guvernului. Este important că acest Guvern, al 
cărui mandat a încetat, urmează să îndeplinească funcțiile de administrare a treburilor publice 
doar până la învestirea unui nou Guvern în modul stabilit de legislația în vigoare. 

În continuare, în conformitate cu prevederile art.63 alin.(2) din Constituția RM și art.1 alin.
(5) din Regulamentul Parlamentului RM, Președintele RM, prin decretul său [5], a convocat 
ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a X-a, care s-a desfășurat pe data de 21 martie 
2019. În cadrul ședinței de constituire a Parlamentului RM, decanul de vârstă al forului legis-
lativ, abilitat cu dreptul de a conduce ședința până la alegerea unui președinte al Parlamentului, 
după formarea fracțiunilor parlamentare, dar în lipsa unei majorități parlamentare, a suspendat 
ședința pe o perioadă nedeterminată de timp, acordând fracțiunilor parlamentare posibilitatea 

1 Pct.34 din Hotărârea CCM nr.4 din 9 martie 2019 cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamen-
tare din 24 februarie 2019 și validarea mandatelor deputaților aleși (Sesizarea nr. 48e/2019).

2 Pct.46 din Hotărârea CCM nr.4 din 9 martie 2019 cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamen-
tare din 24 februarie 2019 și validarea mandatelor deputaților aleși (Sesizarea nr. 48e/2019).

3 Pct.114 și 115 din Hotărârea CCM nr.4 din 9 martie 2019 cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor 
parlamentare din 24 februarie 2019 și validarea mandatelor deputaților aleși (Sesizarea nr. 48e/2019).

4 Art.103 alin.(1) al Constituției RM din 29.07.1994 și art.12 din Legea nr.136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern.
5 Decretul Președintelui RM nr.1137-VIII din 20 martie 2019 privind convocarea ședinței de constituire a 

Parlamentului de legislatura a X-a.
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de a purta consultări și tratative în vederea constituirii majorității parlamentare care să-și asume 
actul guvernării. 

De menționat că numărul de mandate obținute nu-i permitea nici unui partid de unul singur 
să formeze majoritatea parlamentară (50+1 din numărul deputaților aleși). De aceea, în intervalul 
de timp ce a urmat, partidele politice care au intrat în Parlament au avut posibilitatea de a negocia 
formarea unei majorități parlamentare în vederea învestirii unui Guvern de coaliție. Aceste nego-
cieri s-au finalizat pe data de 8 iunie cu semnarea unui acord de coaliție între PSRM și ACUM. 
Totodată, existând o incertitudine la calcularea termenului limită de trei luni pentru dizolvarea 
Parlamentului, încă pe data de 22 mai, Președintele RM a adresat CCM o sesizare, în care a soli-
citat „interpretarea art.85 alin.(1) din Constituție în coroborare cu art.63 alin.(2) și (3), cu art.69 
alin.(2) și art.103 din Constituție în vederea stabilirii momentului exact de la care începe să curgă 
termenul constituțional de 3 luni”. 

Așadar, în seara zilei de 7 iunie s-au încheiat negocierile, fiind convocată ședința de constituire 
a Parlamentului, iar a doua zi, 8 iunie, a fost semnat acordul de coaliție între PSRM și ACUM 
(care include și obligația de a adopta un set de legi), în aceeași zi a fost reluată ședința de consti-
tuire a Parlamentului RM, anunțată anterior. 

Remarcăm că pe data de 8 iunie 2019 (sâmbătă – zi de odihnă), când a fost reluată ședința 
Parlamentului, era firesc ca personalul Secretariatului Parlamentului RM să nu fie prezent la locu-
rile lor de muncă, dar nici nu a fost convocat în legătură cu reluarea activității Parlamentului. În 
timpul desfășurării ședinței de constituire a Parlamentului, deputații s-au confruntat cu următoa-
rele dificultăți:

- alarme false privind minarea clădirii Parlamentului și necesitatea verificării de către geniști 
a tuturor încăperilor;

- deconectarea clădirii Parlamentului de la sursele de alimentare cu energie electrică;
- echipamentul tehnic din sala de ședințe a Parlamentului nu funcționa;
- șeful Secretariatului Parlamentului, care a fost rugat să asigure prezența personalului din 

subordine, și-a depus demisia.
Cu toate acestea, convocat în ședință, Parlamentul nou constituit a adoptat următoarele 

decizii:
- a fost ales Președintele Parlamentului, în această funcție fiind desemnată dna Zinaida 

Greceanîi [1],
- a fost adoptată declarația cu privire la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica 

Moldova [2],
- au fost efectuate consultări între Președintele RM și majoritatea parlamentară constituită,
- a fost acordat votul de încredere noului Guvern, condus de Prim-Ministrul dna Maia Sandu, 

desemnat prin decretul Președintelui RM [3].
Cu o zi înainte, 7 iunie, după orele 18.00 (programul de muncă stabilit pentru autoritățile 

publice este de la 8.00 până la 17.00 [4]), CCM a emis decizia de inadmisibilitate a sesizării depuse 
1 Hotărârile Parlamentului RM: nr.28/08.06.2019 privind formarea Comisiei pentru efectuarea alegerii prin 

vot secret a Președintelui Parlamentului RM, nr.29/08.06.2019 privind aprobarea procesului-verbal nr.1 al șe-
dinţei Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Președintelui Parlamentului RM, nr.30/08.06.2019 
privind aprobarea procesului-verbal nr.2 al ședinţei Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Pre-
ședintelui Parlamentului RM și nr.31/08.06.2019 pentru alegerea Președintelui Parlamentului RM.

2 Hotărârea Parlamentului RM nr.39/08.06.2019 pentru adoptarea Declaraţiei cu privire la recunoașterea ca-
racterului captiv al statului Republica Moldova.

3 Decretul Președintelui RM din 08.06.2019 privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-Ministru al 
Republicii Moldova și Decretul Președintelui RM din 08.06.2019 privind numirea Guvernului Republicii 
Moldova.

4 Art.98 al Codului muncii, aprobat prin Legea Nr.154 din 28.03.2003.
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de Președintele RM la 22 mai 2019 [1], motivând că textul Constituției este clar și nu necesită 
interpretare (În claris non fit interpretatio). Contrar deciziei emise pe 7 iunie, după anunțarea 
coaliției formate de fracțiunile parlamentare ale PSRM și ACUM, CCM, pe data de 8 iunie, la sesi-
zarea unor deputați din fracțiunea Partidului Democrat din Moldova, adoptă hotărârea [2] pentru 
interpretarea prevederilor articolelor 63 și 85 din Constituția RM, prin care:

- egalând luna cu 30 de zile, decide că termenul limită de trei luni constituie 7 iunie;
- se pronunță asupra statutului juridic al Parlamentului, stabilind că Parlamentul care urmează 

a fi dizolvat nu are statut și competențe identice cu Parlamentul al cărui mandat a expirat;
- interzice Parlamentului dizolvat să desfășoare activitate legislativă, să-și îndeplinească atri-

buțiile prevăzute de art.66 din Constituție, precum și să-și exercite dreptul de constituire a 
propriilor organe de conducere;

- avertizează Parlamentul că orice acțiune și/sau act legislativ care are drept scop desfășurarea 
activității Parlamentului după apariția circumstanțelor de dizolvare obligatorie constituie o 
încălcare gravă a prevederilor constituționale și sunt nule ab initio. 

Evaluarea situației generale postelectorale (criza constituțională și blocajul instituțional al 
autorității legislative și al celei executive)

După ce Curtea Constituțională a Republicii Moldova a declarat noua coaliție parlamentară 
ilegală pentru motivul că negocierile de formare a coaliției de guvernare au depășit termenul de 
90 de zile, în Republica Moldova s-a declanșat o criză constituțională și un blocaj instituțional, 
care s-au manifestat prin următoarele:

- s-a creat dualitatea puterii de stat: pe de o parte, Parlamentul, Președintele RM și noul 
Guvern (Guvernul Sandu), iar pe de altă parte, Curtea Constituțională, Guvernul precedent 
(Guvernul Filip) și PDM;

- PDM a organizat blocarea edificiilor instituțiilor de stat prin aducerea organizată a unor 
grupuri de persoane din alte localități, prin instalarea corturilor la intrările în instituțiile de 
stat, prin mesaje publice de nesupunere noului Guvern și Parlamentului;

- conform hotărârilor CCM, activitatea majorității parlamentare este ilegală și, deci, actele 
sale nu pot fi publicate în Monitorul Oficial – unica publicație de acest gen în stat; 

- Guvernul Sandu, desemnat de majoritatea parlamentară, nu poate intra în sediile publice 
și nu-și poate desfășura activitatea (Guvernul Filip nu recunoaște legalitatea noului Guvern 
învestit);

- hotărârile și deciziile adoptate de Parlament, Președintele RM și noul Guvern Sandu nu 
sunt publicate în Monitorul Oficial și, deci, acestea nu pot intra în vigoare [3];

- blocajul instituțional a generat un vid de putere și ineficiența administrației de stat, a 
provocat dificultăți economice și a divizat societatea în două tabere, a declanșat ura interet-
nică și conflicte sociale, afectând imaginea autorităților de stat și creând în societate o stare 
de incertitudine economică, socială și politică. 

Analiza cazuală a actelor emise de către CCM (7 – 9 iunie 2019)
În perioada 7 – 9 iunie 2019 (8 și 9 iunie fiind zile de odihnă), CCM a emis o decizie de inadmi-

1 Decizia CCM de inadmisibilitate din 7 iunie 2019 a sesizării nr.102b/2019 privind interpretarea art.85 alin.(1) 
coroborat cu art.62 alin.(2) și (3), art.69 alin.(2) și art.103 din Constituția RM.

2 . Hotărârea CCM nr.13/08.06.2019 pentru interpretarea art.63 și 85 din Constituția RM.
3 . Art.1 alin.(5) al Legii nr. 173 din 06.07.1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale 

prevede că „actele oficiale nominalizate la alin.(1) intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial sau 
la data indicată în text”.
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sibilitate, trei hotărâri și două avize [1]. Menționăm că anume interpretările cuprinse în Hotărârea 
nr. 13 din 8 iunie 2019, în special §11 al hotărârii, au servit drept pretins temei pentru emiterea 
ulterioarelor hotărâri și avize ale CCM. Pronunțarea acestor acte a creat premisele care au condus 
la constituirea dualismului puterii de stat și, implicit, criza constituțională. Este de neconceput ca 
prin realizarea unei interpretări a Constituției într-un anumit context (după o pretinsă expirare 
a termenului de 3 luni pentru acordarea votului de încredere unui Guvern și în condițiile consti-
tuirii unei majorități parlamentare) să fie generat un blocaj constituțional. Emiterea unei hotărâri 
interpretative trebuie să ofere o soluție clară, dar să nu constituie un factor de destabilizare și 
generare a crizei constituționale și a unui blocaj instituțional. 

Totodată, vom menționa așteptările societății legate de interpretarea art.85 din Constituție la 
sesizarea Președintelui RM din 22 mai 2019, reieșind din faptul că art.85 prevede două termene:  
3 luni în cazul blocării procedurii de adoptare a legilor timp de 3 luni, și 45 de zile pentru formarea 
Guvernului. În primul caz, termenul de 3 luni începe să curgă începând cu 21 martie, iar cel de 
formare a Guvernului începând cu 9 martie, pentru ambele situații acesta constituie 3 luni.

Limitele de competență ale Curții Constituționale
Un subiect separat de cercetare științifică îl reprezintă limitele de competență ale autorității 

de jurisdicție constituțională expres stabilite în legislația RM. Menționăm că autorii prezentei 
analize s-au pronunțat în mai multe lucrări asupra depășirii de către CCM a limitelor sale de 
competență [2].

În conformitate cu art.134 alin.(1) și (3) din Constituție, CCM este unica autoritate de juris-
dicție constituțională, garantul supremației Constituției, care asigură realizarea principiului sepa-
rării puterii de stat în putere legislativă, putere executivă și putere judecătorească și garantează 
responsabilitatea statului față de cetățean și a cetățeanului față de stat, având atribuțiile specifi-
cate în articolul 135 al Constituției și desfășurându-și activitatea numai din inițiativa subiecților 
prevăzuți de Legea cu privire la Curtea Constituțională și Codul jurisdicției constituționale.
1 Decizia nr. 83 din 7 iunie 2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 102b/2019 privind interpretarea articolului 85 

alin. (1) coroborat cu articolele 63 alineatele (2) și (3), 69 alin.(2) și 103 din Constituția RM (inadmisibilitatea 
sesizării de interpretare a articolului 85 alin. (1) din Constituție și tentativa de echivalare a termenului de 3 
luni cu 90 de zile); Hotărârea nr. 13 din 8 iunie 2019 pentru interpretarea prevederilor articolelor 63 și 85 din 
Constituția RM (stabilirea competențelor Parlamentului dizolvat și modalității de calcul al termenului de 3 
luni din art. 85 alin. (1) din Constituție); Hotărârea nr. 14 din 8 iunie 2019 pentru controlul constituționalității 
actelor legislative adoptate de către Parlamentul RM de legislatura a X-a pe 8 iunie 2019 (declararea neconsti-
tuționalității hotărârii pentru alegerea doamnei Zinaida Greceanîi în funcția de Președinte al Parlamentului și 
a actelor legislative (legile, hotărârile) adoptate de deputații Parlamentului Republicii Moldova de legislatura 
a X-a la data de 8 iunie 2019 și ulterior); Hotărârea din 8 iunie 2019 pentru controlul constituționalității De-
cretului Președintelui RM privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru al RM și Decretul 
Președintelui RM privind numirea Guvernului RM (declararea neconstituționalității Decretului Președintelui 
Republicii Moldova privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova și De-
cretul Președintelui Republicii Moldova privind numirea Guvernului Republicii Moldova); Avizul din 9 iunie 
2019 privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al RM (constatarea 
circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova și abilitarea Prim-minis-
trului în exercițiu, domnul Pavel Filip, cu exercitarea interimatului în vederea sesizării Curții pentru constata-
rea circumstanțelor ce justifică dizolvarea Parlamentului de legislatura a X-a și, după caz, emiterea decretului 
privind dizolvarea Parlamentului și stabilirea datei alegerilor parlamentare anticipate); Avizul din 9 iunie 2019 
privind constatarea circumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului RM (constatarea circumstanțelor 
care justifică dizolvarea Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a X-a în legătură cu imposibilitatea 
formării Guvernului în termenul prevăzut de articolul 85 alin. (1) din Constituție).

2 V. Kuciuk, V. Pușcaș, Justiția constituțională. Tipogr.Print-Caro. Chișinău, 2019, pag. 41-50, 76-84, 93-105, 
123-139, 140-158.
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În situația creată (neformarea organelor de conducere și de lucru ale Parlamentului, lipsa majo-
rității parlamentare, lipsa Guvernului – fapte inexistente la 8 iunie 2019, când CCM a interpretat 
art.85 din Constituție) se impunea insistent exercitarea de către CCM a competenței sale de inter-
pretare a art.85 din Constituție, ceea ce a și cerut Președintele RM în sesizarea din 22 mai 2019.

Ținând cont de prevederile legislației [1], potrivit cărora „Curtea Constituțională examinează 
numai chestiuni ce țin de competența sa”, „în exclusivitate probleme de drept”, refuzul CCM de 
a interpreta art.85 și art.63 din Constituție la sesizarea Președintelui RM, motivând prin clari-
tatea subiectului, trezește dubii sub aspectul consecvenței și continuității în asigurarea respec-
tării principiului securității raporturilor juridice, asigurarea separării puterilor în stat și evitării 
blocajelor instituționale și a conflictelor între ramurile puterii de stat. Or, a doua zi, la cererea 
unor deputați, exponenți ai unui partid politic (PDM), Curtea a intervenit cu o interpretare a 
acelorași articole, fapt care denotă aplicarea la examinarea normei constituționale a principiului 
oportunității politice. 

Și dacă acțiunile CCM privind interpretarea normelor constituționale sunt binevenite și nu 
intră în contradicție cu prevederile art.6 alin.(2) al Codului jurisdicției constituționale, care sta-
tuează că „Curtea Constituțională își stabilește ea însăși limitele de competență”, aplicarea în cazul 
dat de către CCM a principiului oportunității politice demonstrează lipsa unei independențe 
reale a Curții. Este o acuzație gravă, confirmată de Hotărârea CCM nr.13 din 09.06.19 cu efect 
retroactiv, care vine în contradicție cu obligațiile pe care le are CCM potrivit legislației în vigoare 
și care trebuie să se bazeze exclusiv pe drept, urmărind un scop legitim și necesar. Or, conform 
articolului 6 alin.(1) al Codului jurisdicției constituționale, citat mai sus „Curtea soluționează 
numai probleme ce țin de competența sa”. Iar „dacă în procesul examinării apar chestiuni de com-
petența altor organe, Curtea remite acestora materialele sau comunică faptul părților și organelor 
interesate, dând explicațiile de rigoare”. 

Este important că CCM are dreptul doar să interpreteze normele Constituției în vigoare, dar nu 
să genereze noi norme de drept constituțional. Ea trebuie să respecte principiile stabilite în artico-
lul 3 al Codului jurisdicției constituționale și Legea cu privire la Curtea Constituțională, și anume 
principiile independenței, colegialității, legalității și publicității. Nerespectarea acestor principii de 
către autoritatea de jurisdicție constituțională a afectat activitatea legală a Curții, confirmând votul 
de neîncredere exprimat pe 8 iunie 2019 de către Parlamentul RM acestei instituții [2].

Nu putem susține poziția CCM, care, prin hotărârile sale [3], a stabilit că hotărârile interpre-
tative ale Curții Constituționale sunt texte cu valoare constituțională, fiind parte integrantă a 
Constituției, fac corp comun cu dispozițiile pe care le interpretează și sunt obligatorii pentru 
executare pentru toate instituțiile statului. De remarcat că o astfel de interpretare a textelor hotă-
rârilor CCM a apărut după stabilirea în anul 2013 a prevalenței Declarației de Independență 
asupra Constituției. În acest constext vom face trimitere la art.7 al Constituției, care statuează 
că „Constituția Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege și nici un alt act juridic care 
contravine prevederilor Constituției nu are putere juridică”. De aceea, în momentul în care un 

1 Art. 4 alin.(3) al Codului jurisdicţiei constituţionale, adoptat prin Legea nr. 502 din 16.06.1995, și art.31 al 
Legii nr.317 din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituţională.

2 Hotărârea Parlamentului RM nr.42/08.06.2019 pentru aprobarea Declaraţiei privind condamnarea tentativei 
de uzurpare a puterii de stat în favoarea Partidului Democrat din Moldova și a lui Vladimir Plahotniuc de 
către Curtea Constituţională a Republicii Moldova (M.O. nr.208/242 din 21.06.2019).

3 Hotărârea CCM nr. 33 din 10 octombrie 2013 privind interpretarea articolului 140 din Constituţie; Hotărârea 
CCM nr. 36 din 05.12.2013 privind interpretarea articolului 13 alin. (1) din Constituţie în corelaţie cu Pre-
ambulul Constituţiei și Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova; HCC nr. 28 din 17 octombrie 2017 
pentru interpretarea prevederilor articolului 98 alin. (6) în coroborare cu articolele 1, 56, 91, 135 și 140 din 
Constituție (neîndeplinirea obligațiilor constituționale de către Președinte).
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act al autorităților publice (inclusiv CCM) contravine Constituției, acest act este nul de drept, 
neavând nici o putere juridică. 

Privind nerespectarea de către CCM la adoptarea Hotărârilor din 08.06.2019 
a cerințelor procedurale de jurisdicție constituțională
Referitor la examinarea de către CCM a sesizării nr.111a/2019 și adoptarea la 8 iunie 2019 a 

Hotărârii pentru controlul constituționalității actelor legislative adoptate de către Parlamentul de 
legislatura a X-a pe 8 iunie 2019, menționăm următoarele.

Sesizarea nr.111a din 8 iunie 2019, depusă la CCM de către deputații PD Serghei Sîrbu și Vla-
dimir Cebotari, conține mențiunea că la ea sunt anexate „toate actele legislative adoptate de către 
Parlament la 8 iunie 2019, inclusiv hotărârea de alegere a doamnei Zinaida Greceanîi în calitate de 
președinte al Parlamentului”.

În acest context, menționăm că 8 iunie a fost zi de odihnă și, prin urmare, angajații Secreta-
riatului Parlamentului nu erau prezenți la serviciu, dat fiind acest fapt, hotărârile Parlamentului 
RM, adoptate pe data de 8 și 9 iunie 2019, au fost perfectate și definitivate redacțional doar luni, 
pe data de 10 iunie.

Întrucât la 8 și 9 iunie n-au existat și nici nu puteau exista actele respective ale Parlamentului, 
care au fost perfectate ulterior în modul stabilit de legislația în vigoare a RM, autorii nicidecum 
nu puteau anexa aceste acte la sesizare. 

Astfel, nici judecătorii CCM, care au adoptat hotărârea nr.14 la 8 iunie 2019, nu au avut posibi-
litatea de a examina în fond hotărârile respective ale Parlamentului, adoptate la 8 iunie 2019, dar 
perfectate și semnate mai târziu.

Examinând sesizarea nr.111a/2019 și pronunțând la 8 iunie 2019 Hotărârea pentru controlul 
constituționalității actelor legislative adoptate de către Parlamentul de legislatura a X-a pe 8 iunie 
2019, CCM a încălcat prevederile art. 24 alin.(2) al Legii nr.317 din 13 decembrie 1994 cu privire 
la Curtea Constituțională, potrivit cărora „sesizarea trebuie să fie motivată și să corespundă cerin-
țelor prevăzute în Codul jurisdicției constituționale”. 

Totodată, CCM nu a respectat nici prevederile art.39 alin.(2) lit.g) din Codul jurisdicției consti-
tuționale, care stabilește că „sesizarea trebuie să fie motivată și să cuprindă: g) nomenclatorul docu-
mentelor anexate” și prevederile articolului 40 alin.(3), potrivit cărora „dacă sesizarea contravine 
cerințelor art.39, Președintele Curții Constituționale primește sesizarea, propunând subiectului să 
lichideze neajunsurile, sau o respinge”. 

În cazul dat, sesizarea nemotivată, la care nu au fost anexate actele a căror constituționalitate 
se contestă, contrar normelor exprese ale legislației, este pusă pe rol și examinată în regim de 
urgență în zi de odihnă, fără citarea Parlamentului, actele căruia sunt supuse controlului consti-
tuționalității, fără respectarea întregii proceduri de jurisdicție constituțională, fiind încălcate de 
CCM prevederile Codului jurisdicției constituționale [1]. 

În același context, menționăm că CCM a încălcat și prevederile art.11, art.12 și art.13 ale 
Codului jurisdicției constituționale, adoptat prin Legea nr. 502 din 16.06.1995, deoarece nu a 
invitat reprezentantul Parlamentului la ședința publică și nu a asigurat principiul egalității părților 
și a altor participanți la proces, nu a ascultat nemijlocit explicațiile părților, concluziile experților, 
nu a examinat înscrisurile și alte documente referitoare la cauză. Iar în cazul pronunțării hotărâ-
rilor sale din data de 8 iunie, CCM nu a respectat principiul publicității dezbaterilor, examinând 
sesizările fără citarea părților, fără a asigura desfășurarea unei ședințe publice, și, desigur, fără a 
asigura transparența cuvenită – hotărârile motivate, adoptate de CCM pe 8 iunie 2019, au fost 
prezentate publicului larg abia pe data de 11 iunie 2019 (după pronunțare pe site-ul CCM au fost 
afișate doar comunicatele de presă).
1 Articolele 45-60 ale Codului jurisdicţiei constituţionale, adoptat prin Legea nr.502 din 16.06.1995.



542

CONSTITUȚIA  REPUBLICII  MOLDOVA    

Este de remarcat că autorii prezentei analize au investigat și alte cazuri de nerespectare de către 
CCM a prevederilor legale și constituționale prin exercitarea neconformă a funcțiilor și atribuți-
ilor [1].

Privind interpretarea termenului de 3 luni și stabilirea de către CCM 
a termenului limită de 90 de zile printr-o decizie de inadmisibilitate
Prin Decizia nr.83 din 7 iunie 2019, Curtea Constituțională, având în vedere practica sa anteri-

oară [2], a declarat inadmisibilă sesizarea nr. 102b din 22.05.2019 privind interpretarea articolului 
85 alin. (1) din Constituție, pe motiv că textele clare nu au nevoie de interpretare.

Totodată, în această decizie, care ar fi trebuit să conțină doar motivarea inadmisibilității, făcând 
abstracție de subiectul sesizării și în mod nejustificat, Curtea a interpretat că termenul de trei luni 
cuprins în art. 85 alin. (1) din Constituție este echivalent cu 90 de zile.

Precizăm că jurisprudența Curții de până la pronunțarea deciziei din data de 7 iunie 2019 nu 
conține interpretarea acestui termen și nici măcar vreo referință din care să rezulte concluzia că 3 
luni echivalează cu 90 de zile. 

Având în vedere faptul că nici în textul Constituției, nici în jurisprudența anterioară a Curții 
nu există o astfel de abordare, rezultă că termenul specificat în Constituție a fost interpretat prin-
tr-o decizie de inadmisibilitate. 

Cu titlu de principiu, subliniem că interpretarea de către CCM, într-o decizie de inadmisi-
bilitate, prin care termenul de 3 luni a fost echivalat cu 90 de zile, nu poate fi reținută, deoarece 
interpretarea oficială este realizată doar prin soluționarea în fond a sesizării, fiind examinată în 
prealabil opinia legiuitorului constituant – Parlamentul RM, punctele de vedere ale altor autori-
tăți publice (Președinția RM, Guvernul RM, autoritatea judecătorească), și abia după aceasta se 
pronunță o hotărâre de interpretare a normei constituționale. 

Decizia de inadmisibilitate nu poate fi asimilată cu o hotărâre interpretativă a Curții, deoarece 
prin această decizie sesizarea nu este soluționată în fond, ci este respinsă. Această concluzie juri-
dică decurge din Codul jurisdicției constituționale [3], care stabilește clar că „ (2) în cazul soluțio-
nării în fond a sesizării se pronunță hotărâre sau se emite aviz”, și „ (3) în cazul nesoluționării în 
fond a sesizării se pronunță decizie,[…].”. 

Raționamente similare regăsim și în jurisprudența anterioară a Curții Constituționale [4], din 
care rezultă că numai hotărârile interpretative ale Curții sunt texte cu valoare constituțională, 
parte integrantă a Constituției, care pot face sau fac corp comun cu dispozițiile pe care le inter-
pretează, fiind obligatorii pentru executare pentru toate instituțiile statului. 

Astfel, pretinsa interpretare a termenului de 3 luni din art.85 alin. (1) din Constituție prin 
Decizia de inadmisibilitate nr.83 din 7 iunie 2019 nu constituie o veritabilă interpretare oficială a 
Constituției și, prin urmare, termenul de 90 de zile asimilat termenului de 3 luni nu putea și nici 
nu poate fi tratat ca fiind un text cu valoare constituțională, parte integrantă a Constituției, care 
să fie obligatoriu pentru toate organele constituționale ale Republicii Moldova.
1 V. Kuciuk, V. Pușcaș, Justiția constituțională. Tipogr. Print-Caro. Chișinău, 2019, pag.17-40, 41-50, 85-92, 

170-260 ș.a.; Sacralitatea principiilor de activitate constituțională. Legea și viața. Chișinău, 2015, nr.12, pag. 
4-16; Notoriem non est probandum. Legea și viața. Chișinău, 2015, nr. 9, pag. 4-12. ș.a. 

2 HCC nr. 30 din 1 octombrie 2013 pentru interpretarea articolului 85 alin.(1) și alin.(2) din Constituţia Repu-
blicii Moldova (dizolvarea Parlamentului) (sesizarea nr.22b/2013), HCC nr. 29 din 25.11.2015.

3 Art.61 alin.(2) și (3) din Codul jurisdicției constituționale, adoptat prin Legea nr. 502 din 16.06.1995.
4 HCC nr. 33 din 10 octombrie 2013 privind interpretarea art.140 din Constituție, HCC nr. 28 din 17 octom-

brie 2017 pentru interpretarea prevederilor articolului 98 alin.(6) în coroborare cu articolele 1, 56, 91, 135 
și 140 din Constituţie (neîndeplinirea obligaţiilor constituţionale de către Președinte) (sesizarea nr.124b/2017), 
Avizul nr. 3 din 31.10.2017 la proiectul de lege pentru modificarea articolului 13 din Constituţia Republicii 
Moldova (limba română) (sesizarea nr.134c/2017).
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Din considerentele sus menționate, decizia CCM de inadmisibilitate nr.83 din 7 iunie 2019 
nu putea servi drept temei juridic pentru a considera că data de 7 iunie este un termen limită de 
referință, care conduce la dizolvarea Parlamentului RM.

Privind hotărârea CCM de interpretare a termenului de 3 luni 
și de stabilire a termenului limită de 90 zile 
Așadar, prin HCC nr.13 din 8 iunie 2019, CCM a interpretat termenul de 3 luni cuprins în 

art. 85 alin. (1) din Constituție, observând că „ Adunarea Constituantă nu a stabilit cu precizie 
numărul de zile după care intervine sancțiunea dizolvării Parlamentului, așa cum o face în cazul 
termenului de 45 de zile din aceeași normă constituțională. În ipoteza a două procese de dizolvare 
a Parlamentului, perioada de trei luni poate să difere din cauza numărului diferit de zile pe care 
le pot avea lunile anului”. Curtea va avea în vedere, în abordarea ei sistematică, inclusiv faptul 
că articolul 386 alin. (1) din Codul civil stabilește că „prin jumătate de an ori semestru se înțeleg 
6 luni, prin trimestru – 3 luni, prin jumătate de lună – 15 zile, prin decadă – 10 zile”. Totodată, 
Curtea a dedus că „dacă o jumătate de lună are 15 zile, rezultă că o lună are 30 de zile. Aplicată 
cu raportare la Constituție, soluția Codului civil elimină posibilele diferențe de durată ale terme-
nului de trei luni de dizolvare a Parlamentului, în cazul a două procese ipotetice de dizolvare.” 

Conform Hotărârii CCM din 8 iunie, termenul de 3 luni, care echivalează cu 90 de zile, a 
expirat pe 7 iunie 2019, însă, conform art.22 al Constituției, legea este neretroactivă. Sunt de 
reținut în acest context și aprecierile CCM expuse în hotărârile sale anterioare, inclusiv în HCC 
nr.21 din 01.10.2018 [1]. Constituția RM reglementează unele aspecte privind efectul în timp al 
hotărârilor Curții Constituționale prin care se declară neconstituțională o prevedere legală. Ast-
fel, articolul 140 alin.(1) din Constituție prevede că legile și alte acte normative sau unele părți 
ale acestora devin nule din momentul adoptării hotărârii corespunzătoare a Curții Constituțio-
nale. Curtea menționează că textul „din momentul adoptării hotărârii” din norma constituțională 
citată se referă la efectul ex nunc al hotărârilor Curții Constituționale, fapt care presupune că 
acestea produc efecte pentru viitor. În același timp, toate hotărârile judecătorești bazate pe norma 
declarată neconstituțională rămân intacte, fiind guvernate de principiul res judicata. 

Al doilea efect în timp al hotărârilor Curții Constituționale este prevăzut de articolul 26 alin.(5) 
teza a II-a din Legea nr.317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională, potrivit 
căruia, prin hotărârea sa, Curtea poate stabili că unele acte intră în vigoare la data publicării sau la 
data indicată în acestea. Curtea menționează că textul „la data indicată în ele” din norma menți-
onată se referă la efectul pro futuro al hotărârii Curții Constituționale, fapt care presupune că 
Curtea poate amâna efectele hotărârii sale pentru o dată ulterioară adoptării acesteia. Amânarea 
efectelor hotărârii Curții are în vedere ideea potrivit căreia, deși prevederea legală este decla-
rată neconstituțională, ea continuă să fie aplicată în cauzele care apar între data adoptării hotă-
rârii Curții și data indicată în hotărâre. Efectul dispariției normei declarate neconstituționale din 
fondul activ al legislației intervine începând cu data menționată în hotărâre. Beneficiile efectului 
pro futuro constau în evitarea lacunelor de reglementare prin instituirea unei perioade tranzitorii 
pentru ca legislatorul să modifice norma declarată neconstituțională și, totodată, să fie evitate, 
de exemplu, consecințele financiare sau de alt ordin ale unei asemenea hotărâri pentru societate. 
În același timp, prin amânarea efectelor hotărârii Curții, pârghia balanței pe care stau, pe de o 
parte, principiul securității raporturilor juridice și, pe de altă parte, principiul legalității înclină în 
favoarea celui dintâi.

În același timp, legislatorul a reglementat și un al treilea efect în timp al hotărârilor Curții 
Constituționale, care prevede posibilitatea revizuirii hotărârii judecătorești irevocabile pronun-
1  Pct.41-49 ale HCC nr.21 din 01.10.2018 pentru controlul constituţionalităţii articolului 458 alin.(3) pct.4) 

din Codul de procedură penală (efectul retroactiv al hotărârilor Curţii Constituţionale în materie de drept 
penal procedural).
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țate într-o cauză penală, dacă Curtea Constituțională a declarat neconstituțională prevederea 
legală aplicată în acea cauză. Astfel, în situația revizuirii, hotărârea Curții Constituționale mani-
festă un efect retroactiv (ex tunc).

Curtea a considerat că, în plan temporal, executarea hotărârilor prin care se declară necon-
stituționalitatea unei prevederi legale ține atât de efectul pentru viitor al acestora, care se mani-
festă prin excluderea normei din fondul activ al legislației, cât și de efectul retroactiv, manifestat 
prin combaterea, pe calea revizuirii, a consecințelor produse de norma declarată neconstituți-
onală. Dacă efectul pentru viitor al hotărârilor Curții este reglementat de articolul 140 alin.(1) 
din Constituție, efectul retroactiv se bazează pe un principiu general, i.e. principiul supremației 
Constituției, garantat de articolul 7 din Legea fundamentală.

În sensul respectiv, Curtea a reținut că efectul retroactiv al hotărârilor Curții Constituționale 
reprezintă o redresare a consecințelor negative ale procedurilor penale soluționate definitiv prin 
aplicarea unei norme declarate neconstituționale. În același timp, Curtea a menționat că legisla-
torul nu i-a acordat Curții competența expresă de a stabili efectul retroactiv al hotărârilor sale, așa 
cum a făcut-o în cazul efectului pro futuro. De aceea, din perspectiva articolului 7 din Constituție, 
hotărârile Curții Constituționale nu pot retroactiva în mod automat, ci pot retroactiva doar dacă 
Curtea Constituțională menționează expres acest fapt. În caz contrar, hotărârea Curții este apli-
cabilă doar pentru viitor.

În contextul celor expuse mai sus și ținând cont de jurisprudența CCM, cu referință la HCC 
nr.13 din 8 iunie 2019, considerăm că interpretarea oficială, realizată de Curte, a termenului de 3 
luni după pretinsa expirare a acestui termen poate fi aplicată doar în viitor, și nu retroactiv. Or, 
HCC nr.13 din 8 iunie 2019 a fost pronunțată după pretinsa expirare a termenului de 3 luni, în 
care Parlamentul urma să învestească Guvernul, și astfel a plasat actuala componență a organului 
legislativ în imposibilitatea de a o executa. 

Totodată, această interpretare a creat premise false pentru dizolvarea forului legislativ, în pofida 
faptului că la momentul pronunțării HCC nr.13 în Parlament deja exista o majoritate parlamen-
tară, care în aceeași zi de 8 iunie 2019 a acordat votul de încredere noului Guvern (în continuare, 
Guvernul Sandu). Or, HCC nr.13 din 8 iunie 2019, în cazul dat, a constituit o pronunțare post 
factum asupra unei situații pretins consumate, având, astfel, un impact negativ asupra celerității, 
accesibilității și previzibilității celor invocate de CCM prin deciziile, hotărârile și avizele sale [1]. 
1 Decizia nr. 83 din 7 iunie 2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 102b/2019 privind interpretarea articolului 85 

alin. (1) coroborat cu articolele 63 alineatele (2) și (3), 69 alin.(2) și 103 din Constituția RM (inadmisibilitatea 
sesizării de interpretare a articolului 85 alin. (1) din Constituție și tentativa de echivalare a termenului de 3 
luni cu 90 de zile); Hotărârea nr. 13 din 08 iunie 2019 pentru interpretarea prevederilor articolelor 63 și 85 din 
Constituția RM (stabilirea competențelor Parlamentului dizolvat și modalității de calcul al termenului de 3 
luni din art. 85 alin. (1) din Constituție); Hotărârea nr. 14 din 8 iunie 2019 pentru controlul constituționalității 
actelor legislative adoptate de către Parlamentul RM de legislatura a X-a pe 8 iunie 2019 (declararea neconsti-
tuționalității hotărârii pentru alegerea doamnei Zinaida Greceanîi în funcția de Președinte al Parlamentului și 
a actelor legislative (legile, hotărârile) adoptate de deputații Parlamentului Republicii Moldova de legislatura 
a X-a la data de 8 iunie 2019 și ulterior); Hotărârea din 8 iunie 2019 pentru controlul constituționalității De-
cretului Președintelui RM privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru al RM și Decretului 
Președintelui RM privind numirea Guvernului RM (declararea neconstituționalității Decretului Președintelui 
Republicii Moldova privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova și 
Decretului Președintelui Republicii Moldova privind numirea Guvernului Republicii Moldova); Avizul din 09 
iunie 2019 privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al RM (con-
statarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova și abilitarea 
Prim-ministrului în exercițiu, domnul Pavel Filip, cu exercitarea interimatului în vederea sesizării Curții pen-
tru constatarea circumstanțelor ce justifică dizolvarea Parlamentului de legislatura a X-a și, după caz, emiterea 
decretului privind dizolvarea Parlamentului și stabilirea datei alegerilor parlamentare anticipate); Avizul din 
9 iunie 2019 privind constatarea circumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului RM (constatarea cir-
cumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a X-a în legătură cu 
imposibilitatea formării Guvernului în termenul prevăzut de articolul 85 alin. (1) din Constituție).
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Respectând autoritatea organului de jurisdicție constituțională, precizăm că posibilitatea echi-
valării termenului de 3 luni cu 90 de zile, în accepțiunea art.85 alin.(1) din Constituție, prin extin-
derea obiectului sesizării, Curtea a avut-o la examinarea sesizării Președintelui RM nr.102b din 
22 mai 2019, însă instanța de jurisdicție constituțională, admițând faptul că acest termen poate 
genera incertitudine în interpretare, în Decizia nr.83 din 07.06.2019, s-a rezumat doar la inserarea 
în paranteză a sintagmei „90 de zile”, fără a explica într-o interpretare oficială modalitatea de 
calcul al acestui termen.

Menționăm că anume interpretările cuprinse în Hotărârea nr.13 din 8 iunie 2019, în special 
§11 al hotărârii, au servit drept temei pentru adoptarea ulterioară a Hotărârii pentru controlul 
constituționalității actelor legislative adoptate de către Parlamentul de legislatura a X-a pe 8 iunie 
2019 (HCC nr.14 din 8 iunie 2019), a Hotărârii privind controlul constituționalității Decretelor 
Președintelui Republicii Moldova privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru 
al Republicii Moldova și privind numirea Guvernului Republicii Moldova din 8 iunie 2019 și a 
Avizului privind constatarea circumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului Republicii 
Moldova din 9 iunie 2019.  

Fără a contesta dreptul Curții de a extinde din oficiu obiectul sesizării de interpretare, subli-
niem că instanța de jurisdicție constituțională trebuia să stabilească legătura necesară și evidentă 
între solicitările autorilor sesizării și interpretarea termenului de 3 luni din art. 85 alin. (1) din 
Constituție, aceasta fiind o condiție sine qua non pentru extinderea obiectului interpretării. 

După cum s-a menționat supra, obiectul sesizării nr.110 b din 7 iunie 2019 se referă la compe-
tențele unui Parlament dizolvat, și nu la termenul și modalitatea de calcul al acestuia, expirarea 
căruia are drept consecință dizolvarea forului legislativ. Din conținutul Hotărârii nr. 13 din  
8 iulie 2019 nu rezultă acea legătură necesară și evidentă, instanța de jurisdicție constituțională 
rezumându-se doar la invocarea unor pretinse diferențe temporale invocate de autorii sesizării, 
pe care de facto sesizarea nu le conține.

Astfel, constatăm că o astfel de abordare susținută de celelalte decizii, hotărâri și avize emise în 
perioada de timp 7 iunie – 9 iunie 2019 au condus la apariția crizei constituționale, la dualitatea 
puterii de stat și uzurparea ei, la surparea încrederii publice în justiția constituțională înfăptuită 
de CCM și la blocajul instituțional în Republica Moldova.

Considerații cu privire la deblocarea stării de fapt în legătură cu curgerea termenului de 3 luni
Norma constituțională de la art.85 alin.(1) și art.103 alin.(1) ale Constituției RM, într-adevăr, 

stabilește termenul de 3 luni. Precum a menționat comunitatea avocaților din Moldova, comu-
nitatea ex-judecătorilor constituționali, comunitatea științifico-didactică în domeniul dreptului 
(ONG: Institutul de cercetări juridice „Lex-Scripta”, „Congresul Democrației Constituționale”, 
„Centrul de resurse juridice din Moldova”, Declarația foștilor judecători din 14 iunie 2019 și altele), 
termenul de 3 luni începe să curgă de la data apariției circumstanțelor ce au determinat posibilita-
tea formării unui nou Guvern/posibilitatea adoptării legilor de către Parlamentul nou constituit. 
Or, un nou Guvern poate fi format numai după convocarea noului Parlament de către Președin-
tele Republicii Moldova. Mutatis mutandis, aceasta se referă și la posibilitatea adoptării legilor de 
către Parlamentul nou constituit.

Cu referire la cazul concret, mandatele deputaților Parlamentului de legislatura a X-a au fost 
validate de către Curtea Constituțională la 9 martie 2019, iar Parlamentul Republicii Moldova a 
fost convocat de către Președintele Republicii Moldova la 21 martie 2019. Prin urmare, Curtea 
Constituțională putea să-și reconsidere poziția sa în privința termenului de 3 luni, care este un 
termen general de formare a Guvernului și de deblocare a procedurii de adoptare a legilor, care 
începe să curgă de la data apariției circumstanțelor ce au determinat posibilitatea 1) formării unui 
nou Guvern și 2) adoptării legilor de către Parlamentul nou constituit. Or, dreptul trebuie să fie 
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unul efectiv, și nu unul iluzoriu. Prin urmare, Parlamentul Republicii Moldova, inițial, trebuie să 
fie legal constituit pentru a avea posibilitatea reală: 1) de a forma Guvernul și 2) de a adopta legi. 

Pornind de la aplicarea jurisdicției constituționale, și nu a jurisdicției de drept comun, și având 
în vedere faptul că termenul de 3 luni trebuie examinat ca un termen general de formare a Guver-
nului și de deblocare a procedurii de adoptare a legilor, în care Președintele RM poate să facă uz 
de dreptul său de dizolvare a Parlamentului, curgerea acestui termen trebuia să înceapă de la data 
de 21 martie 2019 (când efectiv a fost convocat Parlamentul pentru constituirea lui) și, respectiv, 
să expire la 21 iunie 2019 (aplicând termenul de o lună real existent).

În acest sens, pentru deblocarea crizei constituționale, Curtea Constituțională ar putea să-și 
revizuiască și reconsidere poziția sa în privința termenului de 3 luni.

Privind „dreptul” sau „obligația” Președintelui RM de a dizolva Parlamentul
Ca urmare a alegerilor libere din 24 februarie 2019, confirmării scrutinului și validării de 

către CCM la 9 martie a mandatelor deputaților aleși s-a constituit componența Parlamentului –  
organul reprezentativ suprem, ales distinct pentru exercitarea suveranității naționale. Anume 
Parlamentul este organul reprezentativ suprem în RM, conform Constituției1. Fiind ales prin 
vot universal, direct de către cetățeni, Președintele RM este și el un organ reprezentativ și exer-
cită atribuții care exprimă direct voința poporului suveran. Astfel, la nivel național, doar aceste 
organe reprezentative ale poporului moldovenesc pot exercita voința suverană în ordinea ierar-
hică respectivă.

Cu referire la sintagma „poate dizolva” din art.85 alin.(1) al Constituției, reiterăm poziția 
pe care am expus-o anterior în lucrările publicate, în care am indicat mai multe hotărâri ale 
CCM, care conțin interpretări ce depășesc vădit limitele competenței acestui organ [2]. Printre 
aceste hotărâri se regăsește și hotărârea CCM nr. 29 din 24 noiembrie 2015, în care cuvântul 
„poate” în interpretarea Curții capătă conotația „este obligat”. De aceea, în continuare, vom 
relata următoarele.

Există trei acte ale Curții, care sunt în vigoare și obligatorii până în prezent [3], care inter-
pretează cuvântul „poate” contrar sensului general cunoscut. Conform celor trei acte ale 
Curții, cuvântul „poate” trebuie înțeles în sensul „este obligat”.

Sunt relevante argumentele CCM expuse public de un judecător constituțional [4], care 
afirma: 

- „La momentul adoptării acestor hotărâri opinia publică le-a acceptat pentru că acestea 
au eliminat tensiunea din societate. Or, ce se poate de reproșat împotriva constatării 
„articolul 85 are calitatea de mecanism de echilibrare a puterilor, mecanism care se aplică în 
scopul evitării sau depășirii unei crize instituționale sau a unui conflict între puterea legisla-
tivă și puterea executivă” [5]. 

- Sau: „În cazul în care Parlamentul nu a reușit să învestească Guvernul în termen de 3 luni de 
zile, șeful statului este obligat să dizolve Parlamentul. Or, din conținutul colaborării și 
controlului reciproc între puterea legislativă și puterea executivă, sarcina șefului statului 
este de a contribui la depășirea crizei politice și a conflictului declanșat între puteri, și 

1 Parlamentul, organ reprezentativ suprem și legislativ. Art.60 alin.(1) al Constituției RM.
2 V. Kuciuk. Când textul Constituției contravine Constituției. În monografia V. Kuciuk, V. Pușcaș, Justiția con-

stituțională. Tipogr. Print-Caro. Chișinău, 2019, pag. 41-50.
3 Hotărârile CCM nr. 30 din 1 octombrie 2013, nr. 29 din 24 noiembrie 2015 și Decizia nr. 13 din 16.12.2015.
4 Судья КС рассказал, как высчитывался срок в 90 дней, а также – почему Суд аннулировал собственные 

решения. https://www.zdg.md/ru/?p=28140&fbclid=IwAR2iRbnIcIiqS1EGAwu3UW_7pU5p2sDbUF4n_ 
kQ1026jLdU-lwK_Ani78wM 

5 Pct.73 al HCC nr.30 din 1 octombrie 2013.
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nu de a păstra situația de criză pentru un termen indefinit, fapt ce nu corespunde inte-
reselor generale ale cetățenilor, titulari ai suveranității naționale”[1].

- Aceleași concluzii Curtea le-a repetat și în 2015: „Prin urmare, Curtea reține că prin dispo-
zițiile cuprinse în articolul 85 alin.(1) și alin.(2) din Constituție se urmărește restrângerea 
perioadei de criză politică și instituțională și asigurarea funcționalității organelor constituțio-
nale ale statului, iar prin atribuirea dreptului Președintelui de a dizolva Parlamentul se evită 
obstrucționarea activității unei puteri în stat.[...] Curtea observă că o eventuală amânare a 
dizolvării Parlamentului [...], în condițiile în care dizolvarea acestuia devine deja certă 
după expirarea termenului de trei luni, nu are nici o rațiune și nu este de natură să contri-
buie la soluționarea și deblocarea crizei instituționale. Dimpotrivă, deoarece poate conduce 
la menținerea pentru o perioadă de peste șase luni a unui Guvern interimar, ce are capacitate 
extrem de limitată de acțiune, amânarea dizolvării Parlamentului, în condițiile în care acesta 
nu mai are dreptul să formeze un Guvern plenipotențiar, conduce la prelungirea irațională și 
la agravarea crizei instituționale.[...] Curtea subliniază că permanentizarea unei guvernări 
interimare, prin definiție, este contrară spiritului Constituției și reprezintă un pericol pentru 
democrația parlamentară”[2].

- În același sens s-a pronunțat Curtea și ulterior: „Curtea a stabilit că termenul de 3 luni 
este un termen general de formare a Guvernului, care începe să curgă de la data apariției 
circumstanțelor ce au determinat necesitatea formării unui nou Guvern, indiferent de declan-
șarea procedurilor de formare a noului Guvern sau/și de efectuarea procedurilor prevăzute de 
alineatul (2) al articolului 85 din Constituție”[3].

Judecătorul constituțional a remarcat că „anume aceste concluzii ale Curții Constituționale 
au stat la baza Hotărârii nr.13 din 08.06.2019” și, respectiv, au servit drept temei pentru cele-
lalte hotărâri și avize ale CCM din 8-9 iunie 2019. 

Totodată, în argumentarea expusă, judecătorul constituțional enunță teza [4] că „dreptul 
discreționar al Președintelui RM de a dizolva Parlamentul se transformă în obligație”, este o 
consecință „impusă de voința legiuitorului constituant”. Adică, el pretinde că, atunci când a 
adoptat Constituția RM, legiuitorul constituant prin prevederea „Președintele țării poate”, de 
fapt, a avut în vedere „Președintele țării este obligat”.

În opinia noastră în calitate de cercetărori, considerăm următoarele.
1. Interpretarea CCM prin care cuvântului „poate” i se atribuie un sens diametral opus, prin 

definiție, nu poate exprima intenția legiuitorului constituant. Or, scopul Parlamentului care 
a adoptat Constituția a fost ca textul constituțional să fie cât mai clar pentru națiune, pentru 
cetățeni. De aceea, interpretările CCM, expuse atât în hotărârile adoptate în anii 2013 și 
2015, cât și în cele adoptate în perioada 7-9 iunie 2019, sunt arbitrare și lipsite de o bază 
constituțională și juridică.

2. Dreptul Președintelui RM de a dizolva Parlamentul este un drept discreționar, care poate 
fi realizat doar ca urmare a unor circumstanțe, dar în nici un caz nu poate fi o obligație, 
fiindcă scopul urmărit de Constituție este soluționarea crizelor politice, concilierea ramu-
rilor puterii de stat, menținerea calmului și spiritului lucrativ al instituțiilor de stat.

3. CCM nu poate obliga Președintele țării să procedeze într-un fel anume printr-o interpretare 
a textului constituțional. Doar textul constituțional poate să oblige la acțiuni sau inacțiune. 

1 Pct.75 al HCC nr.30 din 1 octombrie 2013.
2 Pct.41 și 43 ale Hotărârii CCM nr.29/2015. 
3 Pct.16 al Deciziei CCM nr.13/2015. 
4 Судья КС рассказал, как высчитывался срок в 90 дней, а также – почему Суд аннулировал собственные  

решения. https://www.zdg.md/ru/?p=28140&fbclid=IwAR2iRbnIcIiqS1EGAwu3UW_7pU5p2sDbUF4n_k 
Q1026jLdU-lwK_Ani78wM
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În lipsa textului expres, interpretarea Curții este arbitrară și în mod inadmisibil generează 
norme de drept, atribuție care nu este proprie CCM. 

4. Prin pronunțarea hotărârii de interpretare care transformă dreptul discreționar al Președin-
telui într-o obligație constituțională CCM, de fapt, a emis noi norme de drept, comițând o 
încălcare constituțională.

5. În cazul în care CCM pronunță o hotărâre care contravine Constituției, autoritățile de 
stat trebuie să se conducă de art.7 al Constituției, conform căruia „Constituția Republicii 
Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege și nici un alt act juridic care contravine prevede-
rilor Constituției nu are putere juridică.”

În ceea ce privește „dreptul” sau „obligația” Președintelui RM de a dizolva Parlamentul, prezintă 
interes poziția domnilor Mircea Snegur și Petru Lucinschi, ex-președinți ai Republicii Moldova, 
care au făcut o declarație comună cu privire la situația politică din țară [1]. 

Ei au menționat: „În timpul mandatului unuia dintre noi (anul 2000 – nota autorului) a avut 
loc și o dizolvare a Parlamentului. Atât doar că atunci Curtea Constituțională nu l-a obligat pe 
Președinte să opereze subit dizolvarea într-o anumită zi, la o anumită oră. Ba, dimpotrivă, menți-
onând că în Constituție scrie: „…poate să dizolve…”, i-a oferit Președintelui o marjă de manevră, 
o perioadă de gândire în plus, dacă doriți”.

Despre statutul juridic și competențele Parlamentului RM dizolvat, în viziunea CCM, enun-
țată în Hotărârea nr.13 din 08.06.2019

La sesizarea a doi deputați în Parlament din partea PDM privind interpretarea articolelor 63 și 
85 din Constituția RM, depusă pe 7 iunie 2019, CCM la 8 iunie 2019 a adoptat Hotărârea nr.13, 
prin care a interpretat normele constituționale menționate. În realitate, CCM a soluționat, la soli-
citarea PDM, o problemă de oportunitate politică, statuând următoarele:

„a) Parlamentul care urmează a fi dizolvat nu are statut și competențe identice cu Parlamentul 
mandatul căruia a expirat în conformitate cu prevederile art.63 din Constituție (normă constitu-
țională nouă).

b) În cazul apariției circumstanțelor de dizolvare obligatorie a Parlamentului ca urmare a bloca-
jului legislativ și/sau a imposibilității de formare a Guvernului timp de 3 luni (90 de zile) Parla-
mentul nu este în drept să desfășoare activitate legislativă și să-și îndeplinească atribuțiile prevă-
zute de art.66 din Constituție, precum și să constituie organe de conducere ale Parlamentului RM 
(normă constituțională nouă).

c) La apariția circumstanțelor de dizolvare a Parlamentului în condițiile art.85 alin.(1) din 
Constituție, Președintele țării este obligat, neîntîrziat să sesizeze CCM pentru constatarea circum-
stanțelor de dizolvare, cu emiterea ulterioară a decretului de dizolvare a Parlamentului și stabilirea 
datei alegerilor parlamentare anticipate (normă constituțională nouă).

d) Orice acțiune și/sau act legislativ, care are drept scop desfășurarea activității Parlamentului 
după apariția circumstanțelor de dizolvare obligatorie, constituie o încălcare gravă a prevederilor 
constituționale și sunt nule ab initio (normă constituțională nouă)”. 

Referitor la noile norme constituționale, statuate în HCC nr.13 din 8 iunie 2019, reiterăm 
tezele expuse în lucrările anterioare [2]. Fiind în prezența unei încălcări grave, comise de CCM 
prin crearea noilor norme de drept și a conflictelor de interese, expunem următoarele conside-
rații.
1 Snegur și Lucinschi își amintesc cum a fost dizolvat Parlamentul în 2000. http://tv8.md/2019/06/13/snegur-si-lucin-

schi-fac-din-deget-curtii-constitutionale-in-timpul-mandatului-unuia-dintre-noi-curtea-a-oferit-o-marja-de-manevra/ 
2 V. Kuciuk, V. Pușcaș. Justiția constituțională. Tipogr. Print-Caro. Chișinău, 2019, pag. 41-50, 84-92 ș.a.; V.Ku-

ciuk. Conflictul de interese în autoritatea publică (paradigma constituțională – studiu de caz), materialele 
Conferinței „Teoria și practica administrării publice”, Chișinău, 17 mai 2019, ș.a.
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1. În conformitate cu prevederile Constituției RM [1], CCM nu deține competența de adoptare 
a actelor normative sau a normelor de drept. Potrivit limitelor de competență stabilite de legislația 
în vigoare a RM, CCM deține doar competența de legiuitor pasiv, prin efectuarea controlului de 
constituționalitate și amendarea normelor de drept care contravin Constituției RM. Depășirea 
acestei competențe și stabilirea unor noi norme de drept contravine spiritului și literei Consti-
tuției, afectează unitatea materiei constituționale și reprezintă o arogare a competențelor care 
aparțin exclusiv Parlamentului RM, care, în conformitate cu art.66 alin.(1), este „unica autoritate 
legislativă a statului”.

2. În conformitate cu prevederile exprese ale Constituției RM [2], durata mandatului Parlamen-
tului este de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă. 
Totodată, mandatul Parlamentului se prelungește până la întrunirea legală a noii componențe, 
dar în această perioadă nu poate fi modificată Constituția și nu pot fi adoptate, modificate sau 
abrogate legi organice. Astfel, mandatul Parlamentului este limitat de prevederile Constituției. 
Acest mandat limitat îi oferă Parlamentului dreptul de a aproba hotărâri și legi ordinare, în vede-
rea asigurării exercitării puterii de stat legislative. 

3. Mandatul Parlamentului, conform art.63 în coroborare cu art.68 al Constituției RM, în cali-
tate de mandat instituționalizat și consolidat de mandatele deputaților aleși de către popor, are 
aceeași calitate de mandat reprezentativ și, în exercitarea lui, Parlamentul este în serviciul popo-
rului. Din perspectiva alin.(2) al art.68 al Constituției RM și ținând cont de faptul că orice mandat 
imperativ este nul, restricțiile și condiționările în activitatea Parlamentului formulate în HCC 
nr.13 din 8 iunie 2019 contravin Constituției RM.

4. Conform art.7 al Constituției RM, „Constituția Republicii Moldova este Legea ei Supremă. 
Nici o lege și nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituției nu are putere juridică.” 
În temeiul acestor prevederi, HCC nr.13 din 8 iunie 2019, care contravine Constituției RM, ab 
initio este nulă și nu are putere juridică.

Participând la scrutinul din 24 februarie 2019, poporul suveran și-a delegat reprezentanții săi 
în Parlament, încredințându-le mandatul de deputat pentru o perioadă de 4 ani. 

Mandatul fiecărui deputat a fost validat de către Curtea Constituțională la 9 martie 2019, iar 
convocarea/întrunirea Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a X-a a avut loc la 21 
martie 2019.

Așadar, mandatul Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XX-a a expirat la 30 
noiembrie 2018, iar pentru perioada 1 decembrie 2018 – 20 martie 2019 Parlamentul a deținut 
un mandat limitat, deci, în această perioadă Parlamentul nu a putut interveni în sfera legilor 
constituționale și organice. De altfel, mandatul Guvernului plenipotențiar se exercită ca urmare a 
voinței Parlamentului, organul reprezentativ suprem al poporului, iar mandatul Guvernului inte-
rimar, al cărui mandat a încetat, a fost asigurat în baza prevederilor constituționale și legislative 
în vigoare [3].

În limitele temporale, când mandatul (de 4 ani) al Parlamentului plenipotențiar a expirat 
sau când Parlamentul a fost dizolvat și până la întrunirea legală și constituirea Parlamentului 
nou-ales, nu mai pot fi adoptate legi constituționale și organice [expirarea mandatului (art. 63) 
sau dizolvarea Parlamentului (art. 85)].

Constituția prevede în mod expres că durata mandatului este de 4 ani, deci și funcțiile Parla-
mentului pot fi exercitate numai în această perioadă. 

După expirarea mandatului și până la întrunirea Parlamentului nou-ales, Parlamentul poate 
exercita doar funcții operative pentru a asigura continuitatea activității permanente – regulă 
1 Art.134 și 135 din Constituția RM.
2 Art.63 alin.(1) și (3) din Constituția RM.
3 Articolul 103 din Constituţie și prevederile art.12 și art.15 ale Legii nr.136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern.
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supremă într-un stat de drept. De aceea, restrângerea competențelor legislative, stabilite pentru 
Parlament prin art. 63 alin. (3) din Constituție (nu poate fi modificată Constituția și nu pot fi 
adoptate, modificate sau abrogate legi organice), se impune din ziua expirării mandatului de 4 ani 
sau din ziua intrării în vigoare a decretului Președintelui Republicii Moldova privind dizolvarea 
Parlamentului și durează până la întrunirea legală a noii componențe a Parlamentului. 

Este de reținut că din prevederile Constituției nu rezultă alte interdicții sau limitări ale compe-
tenței nici pentru legislativul al cărui mandat a expirat, nici pentru legislativul care urmează a fi 
dizolvat sau care deja a fost dizolvat.

Prin urmare, în limitele temporale care cuprind perioada de după expirarea mandatului (4 ani) 
și până la întrunirea noului Parlament ales, Parlamentul precedent în exercițiu nu are atribuții și 
competențe depline. 

Prin Hotărârea CCM nr. 13 din 8 iunie 2019, contrar regulilor de interpretare logică, reținute 
atât în doctrină, cât și în jurisprudența instanței de jurisdicție constituțional, și anume a regulii 
că dacă legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie să distingă (ubi lex non distinguit, nec nos 
distinguere debemus), s-a realizat o distincție între statutul și competențele unui Parlament al 
cărui mandat a expirat și statutul și competențele unui Parlament care urmează sau a fost dizolvat. 

Mai mult ca atât, în mod nejustificat și fără a se baza pe o normă constituțională, Curtea a decis 
că „orice acțiune și/sau act legislativ, care are drept scop desfășurarea activității Parlamentului 
după apariția circumstanțelor de dizolvare obligatorie, constituie o încălcare gravă a prevederilor 
constituționale și sunt nule ab initio” [1]. Prin această hotărâre, instanța de jurisdicție constituțio-
nală și-a arogat un rol impropriu, acela de a legifera, deoarece a realizat o interpretare extensivă, 
care generează noi norme de drept constituțional. Singura autoritate abilitată cu dreptul exclusiv 
de a modifica Legea Supremă este Parlamentul, rolul strict al Curții Constituționale fiind acela de 
a interpreta prevederile constituționale deja existente.

Vom sublinia faptul că o astfel de abordare este în totală contradicție atât cu principiul autono-
miei Parlamentului, cât și cu principiul asigurării funcționalității lui instituționale. În pofida faptu-
lui că Parlamentul urmează a fi dizolvat sau este dizolvat, totuși mandatul deputaților și activitatea 
Parlamentului se prelungește până la constituirea unui nou legislativ [2]. Prin urmare, limitat de 
Constituție doar în adoptarea legilor organice și constituționale, Parlamentul continuă să activeze, 
fiind funcțional. Eventualele numiri în organele de conducere ale Parlamentului sau modificări 
de acest gen sunt chestiuni de ordin parlamentar intern și reprezintă o responsabilitate exclusivă 
a forului legislativ, iar intervențiile altor autorități publice în această activitate sunt inadmisibile.

Prin urmare, actele emise de către Curtea Constituțională după pronunțarea dispozitivului 
Hotărârii nr. 13 din 8 iunie 2019 nu fac altceva decât să urmeze firul logic impus prin aceasta, 
fiindcă interpretările cuprinse în textul acesteia au servit drept temei pentru emiterea de către 
instanța de jurisdicție constituțională a următoarelor hotărâri și avize din data de 8 iunie 2019 [3]. 

Privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției 
de Președinte al Republicii Moldova și abilitarea Prim-Ministrului 
cu exercitarea interimatului
Menționăm că acest aspect a fost supus analizei științifice în lucrările anterioare ale subsem-

naților, fiind evidențiate mai multe încălcări procedurale și de fond [4]. Cu referire la Avizul din 

1 HCC nr.13 din 08.06.2019.
2 Art.63 alin.(3) al Constituției RM.
3 HCC nr.14/2019, HCC nr.15/2019, Avizul CC din 9 iunie 2019 privind constatarea circumstanțelor care justi-

fică interimatul funcției de Președinte al RM, Avizul CC din 9 iunie 2019 privind constatarea circumstanțelor 
care justifică dizolvarea Parlamentului RM.

4 V. Kuciuk, V. Pușcaș, Justiția constituțională. Tipogr. Print-Caro. Chișinău, 2019, pp. 283-287.
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9 iunie 2019 privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte 
al Republicii Moldova, atenționăm asupra unei încălcări a normelor procedurale din Codul juris-
dicției constituționale nr. 502/1995, care la art. 38 alin. (2) lit. c) stabilește că subiecții cu drept de 
sesizare se pot adresa Curții în probleme ce țin de competența lor, prevăzând câteva excepții, care 
vizează constatarea circumstanțelor ce justifică suspendarea din funcție a Președintelui Republicii 
Moldova sau interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova. În aceste cazuri sesizarea 
poate fi făcută în temeiul unei hotărâri a Parlamentului, semnate de Președintele Parlamentului. 
S-a adus la cunoștința opiniei publice faptul că sesizarea nr. 113f din 08.06.2019 a fost semnată 
doar de 3 deputați din opoziția parlamentară. Cu privire la acest caz constatăm că s-a comis o 
încălcare, deoarece Curtea Constituțională nu era în drept să admită sesizarea spre examinare. În 
consecință, actul Curții Constituționale emis în baza acestei sesizări și cele ulterioare care derivă 
din aceasta sunt de drept lovite de nulitate constituțională.

Remarcăm că Legea Supremă nu stabilește obligația de a dizolva Parlamentul după expirarea 
termenului de 3 luni. Considerăm că Președintele Republicii, precum este scris expres în norma 
constituțională, are doar dreptul (nicidecum obligația) de a dizolva Parlamentul [1]. 

Exact asupra acestui moment au atenționat publicul un grup de foști judecători (printre care 
3 ex-judecători și președinți ai Curții Constituționale), care în declarația lor au remarcat [2] că 
„esența deciziei Curții se rezumă la interpretarea termenului calendaristic de trei luni cu care se 
operează în textul Constituției. Astfel, indicând în paranteză că termenul de trei luni este egal cu 
90 de zile, de fapt a fost modificată norma constituțională printr-o procedură neadmisă de lege. Or, 
Curtea Constituțională nu este autoritatea competentă de a interveni în textul normei constituțio-
nale în scopul modificării acesteia, în speță prin indicarea altor termene în care Parlamentul poate 
fi dizolvat, decât cel indicat cu o suficientă claritate de către legislatorul constituant, motiv pentru 
care termenul de 3 luni, la expirarea căruia Constituția admite posibilitatea dizolvării Parlamen-
tului, nu poate fi restrâns la 90 de zile, în frauda funcționalității organului reprezentativ suprem 
în stat – temelia democrației într-un stat de drept”. Exprimându-și dezacordul ferm cu procedura 
arbitrară utilizată de Curtea Constituțională în ultimele decizii și hotărâri succesive, care au fost 
adoptate în grabă și cu mari abateri de la prevederile Constituției și ale jurisdicției constituționale, 
foștii magistrați au condamnat hotărârile CCM care au avut drept finalitate „înlăturarea Parla-
mentului de la exercitarea puterii de stat, instaurarea instabilității politice în țară cu atribuirea 
exercitării puterii de stat altor persoane decât celor cărora le-a fost încredințată de cetățeni în 
cadrul unui scrutin democratic”.

Chiar dacă admitem că Președintele RM acceptă logica jurisdicțională a CCM, oricum, pentru 
a face uz de dreptul său, el are nevoie de o perioadă de timp rezonabilă pentru a dizolva Parla-
mentul conform art.85 din Constituție, în pofida unor posibile circumstanțe de ordin politic 
sau social. Constatăm că Legea Supremă îi oferă această pauză rezonabilă. Norma care statuează 
termenul de 3 luni nu-l obligă pe Președinte să recurgă la dizolvare chiar a doua zi după ce s-a 
consumat acest termen, fiindcă aceasta ar fi imposibil, având în vedere obligația Președintelui de 
a purta consultări cu fracțiunile parlamentare. 

Potrivit articolului 103 alin. (1) din Constituție, „Guvernul își exercită mandatul până la data 
validării alegerilor pentru un nou Parlament”. Astfel, mandatul Guvernului condus de Prim-Mi-
nistrul Pavel Filip a încetat în ziua validării mandatelor deputaților aleși, la 9 martie 2019. Din 
această zi, Guvernul nu are puteri depline, fiind unul în exercițiu. Conform art.15 din Legea cu 
privire la Guvern nr. 136/2017, Guvernul al cărui mandat a încetat îndeplinește numai atribuții 
de administrare a treburilor publice. 
1 Art.63 alin.(1) al Constituției RM.
2 Zece foști judecători și-au făcut publică opinia cu privire la decizia Curții Constituționale din 14 iunie 2019. 

https://sputnik.md/politics/20190614/26403942/fosti-judecatori-Decizia-CCM-este-contrar-prevederilor-legii.
html 
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Totodată, art.91 din Constituție nu prevede posibilitatea asigurării interimatului funcției de 
Președinte al Republicii Moldova de către un Prim-ministru în exercițiu al unui Guvern al cărui 
mandat a încetat și care exercită temporar anumite atribuții funcționale conferite de lege. În acest 
sens, Curtea Constituțională nu oferă argumente sau interpretări care ar fundamenta din punct 
de vedere constituțional avizul adoptat.

În viziunea noastră, interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova poate fi asigurat 
doar de un Președinte al Parlamentului sau Prim-ministru al cărui mandat instituțional nu a 
expirat/încetat. Această condiție rezultă din statutul și rolul Președintelui stabilite în Constituție 
și atribuțiile exclusive oferite acestuia de lege, or, fiind ales de popor prin vot direct, Președin-
tele reprezintă statul și voința poporului, este garantul suveranității, independenței naționale, al 
unității și integrității teritoriale a țării.

De aceea, avizul din 9 iunie 2019 privind constatarea circumstanțelor care justifică interi-
matul funcției de Președinte al Republicii Moldova (prin care Curtea Constituțională a apre-
ciat „ca circumstanță care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova în 
cadrul procedurii de dizolvare a Parlamentului refuzul deliberat al Președintelui de a-și îndeplini 
obligația constituțională de a sesiza Curtea Constituțională, pentru constatarea circumstanțelor 
care justifică dizolvarea Parlamentului de legislatura a X-a și abilitarea Prim-ministrului în exer-
cițiu domnul Pavel Filip cu exercitarea interimatului în vederea sesizării Curții pentru constatarea 
circumstanțelor ce justifică dizolvarea Parlamentului de legislatura a X-a și, după caz, emiterea 
decretului privind dizolvarea Parlamentului și stabilirea datei alegerilor parlamentare anticipate”) 
nu are o bază substanțială în normele constituționale, reprezentând de fapt o interpretare exten-
sivă a sensului normelor constituționale, enunțate mai sus.

Cu referire la avizul Curții Constituționale din 9 iunie 2019, prin care s-a constatat „drept 
circumstanță care justifică dizolvarea Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a X-a 
imposibilitatea formării Guvernului în termenul prevăzut de articolul 85 alin. (1) din Constituție”, 
menționăm că Curtea Constituțională nu a luat în considerare elementele procedurale stabilite de 
Constituție, care nu au fost epuizate și care trebuiau să preceadă sesizarea Curții privind consta-
tarea circumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului. Prim-Ministrul în exercițiu Pavel 
Filip, cel care se pretinde că a asigurat interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova 
în temeiul avizului Curții Constituționale din 09.06.2019, nu a consultat în prealabil fracțiunile 
parlamentare, înainte de a sesiza Curtea, ceea ce constituie, în opinia Parlamentului, o încălcare 
gravă a Constituției. Or, art. 85 alin. (1) stabilește clar că Parlamentul poate fi dizolvat doar după 
consultarea fracțiunilor de către Președinte.

Privind HCC nr.16 din 15 iunie 2019 pentru revizuirea Deciziei Curții Constituționale  
nr. 83 din 7 iunie 2019, Hotărârii Curții Constituționale nr.13 din 8 iunie 2019, Hotărârii 
Curții Constituționale nr. 14 din 8 iunie 2019, Hotărârii Curții Constituționale nr. 15 din  
8 iunie 2019, Avizului Curții Constituționale nr. 1 din 9 iunie 2019 și Avizului Curții Constitu-
ționale nr. 2 din 9 iunie 2019

De la bun început vom atenționa asupra noțiunii de „transfer de putere”, cu care se operează 
atât în comunicatele oficiale, cât și în HCC nr.16 din 15 iunie 2009, avându-se în vedere în exclu-
sivitate starea de fapt constituită ca urmare a dualității puterii de stat, creată de facto grație tenta-
tivei de uzurpare a puterii de stat. Or, transferul de putere, ca procedură de drept, nu există în 
legislația RM. Există doar reglementări detaliate în Legea cu privire la Guvern [1] referitor la 
încetarea mandatului Guvernului în exercițiu și învestirea noului Guvern de către Parlament, 
organul reprezentativ al poporului suveran. De aceea, utilizarea noțiunii de transfer pașnic al 
puterii de stat ca mecanism de drept înseamnă exclusiv existența unei situații juridice ilegale în 
1 Legea nr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern. Publicată: 19.07.2017 în Monitorul Oficial nr.252.
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care a avut loc o tentativă de uzurpare a puterii de stat, pentru ca mai apoi, sub presiunea opiniei 
publice interne și externe, să se cedeze puterea de stat uzurpată autorităților legale. Consemnăm 
lipsa explicațiilor respective în HCC nr.16/2019, care trece cu vederea momentul tentativei de 
uzurpare a puterii de stat, operând cu termenii de facto și de jure, fără a da o apreciere juridică 
încetării mandatului și învestirii noului Guvern legal. Așa că din textul HCC nr.16/2019 nu reiese 
clar prin ce se manifestă situația de drept constituită în RM în perioada 7-15 iunie 2019.

De altfel, la demersul judecătorilor Curții Constituționale din 15 iunie 2019, bazat pe situația 
de fapt din Republica Moldova, în special anunțul referitor la transferul de putere către Guvernul 
Prim-Ministrului Maia Sandu și coaliția formată în Parlamentul Republicii Moldova, Plenul 
Curții Constituționale a decis să admită [1] revizuirea actelor sale adoptate în perioada 7-9 iunie 
2019, pronunțând HCC nr.16. 

Curtea a constatat că necesitatea revizuirii decurge din anunțul retragerii de la guvernare și a 
transferului de putere către Guvernul condus de Prim-Ministrul Maia Sandu și coaliția formată în 
Parlamentul Republicii Moldova.

Mai mult ca atât, CCM în HCC nr.16 a recunoscut că în țară s-a instaurat dualitatea puterii 
de stat, operând cu două noțiuni: „guvern de jure” și „guvern de facto”, menționând în pct.21 
că după data de 9 iunie 2019 guvernul de jure, condus de dl Pavel Filip, acționa exclusiv în baza 
hotărârilor Curții Constituționale, pe când guvernul de facto, condus de dna Maia Sandu, acționa 
atât în baza unei hotărâri a Parlamentului, cât și a unui decret prezidențial.

Este de remarcat că în pct. 22 Curtea a recunoscut drept de jure ambele guverne, constatând că 
pe data de 14 iunie 2019 guvernul de jure și-a dat demisia, transferând puterea guvernului de jure 
condus de Prim-Ministrul Maia Sandu.

Jonglând cu noțiunile „guvern de facto” și „guvern de jure”, de fapt, CCM a inversat lucru-
rile, or, guvernul de jure era noul guvern ales de Parlament la propunerea Președintelui RM, iar 
guvernul în exercițiu, al cărui mandat a încetat, era guvernul de facto, care nu avea competența 
și legitimitatea caracteristică unui guvern legal și care, sub presiunea opiniei publice interne și 
externe, a cedat puterea după o săptămînă de la uzurparea puterii de stat, eliberând benevol insti-
tuțiile capturate ale statului. 

Menționând că transferul de putere al guvernului condus de dl Pavel Filip către guvernul condus 
de dna Maia Sandu a echivalat cu o renunțare deliberată a celui dintâi la administrarea treburilor 
publice, Curtea recunoaște că situația creată constituie o sursă de instabilitate în Republica Mol-
dova, de vreme ce persistă efectele actelor Curții Constituționale pronunțate în perioada 7-9 iunie 
a.c. și nu există o autoritate care să le asigure implementarea deplină. Mai mult, Curtea a observat 
că, în situația de criză politică subsecventă datei de 9 iunie a.c., unii funcționari lato sensu (funcți-
onari publici, funcționari cu statut special, ambasadori ai Republicii Moldova etc.) nu au recunos-
cut autoritatea și legitimitatea guvernului de facto, invocând actele relevante ale Curții. De ase-
menea, există posibilitatea ca unele guverne străine să fie induse în eroare cu privire la guvernul 
Republicii Moldova cu care trebuie să corespondeze. Prin urmare, în situația socio-politică creată, 
Curtea a trebuit să pună în balanță imperativele pe care le-a enunțat în actele sale, pronunțate în 
perioada 7-9 iunie a.c., și interesul public al păcii civice și al protecției efective a drepturilor omu-
lui. Iar pornind de la faptul că interpretările ei trebuie [2] să fie ghidate de obiectivele enunțate în 
Preambulul Constituției și în Declarația de Independență a Republicii Moldova (§ 122), Curtea 
a apreciat că „odată încetată activitatea guvernamentală și prin renunțarea guvernului de jure 
la actul guvernării, în Republica Moldova sunt periclitate pacea civică și drepturile omului, unde 
instabilitățile guvernamentale produc consecințe negative pentru valorile democrației”.
1 Art.72 din Codul jurisdicției constituționale (Curtea își poate revizui propriile hotărâri în cazul în care apar 

împrejurări noi).
2 Hotărârea CCM nr.36 din 5 decembrie 2013.
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De aceea, pornind de la nevoia de a menține pacea civică și protecția efectivă a drepturilor 
omului în concret, Curtea a stabilit (pct.32) că „implementarea considerentelor Curții din actele 
sale relevante din 7-9 iunie a.c. este imposibilă, în prezent, iar menținerea acestor acte ar putea 
afecta în mod disproporționat fundamentele păcii civice și protecției drepturilor omului”. Or, 
(pct.33) Curtea „nu poate substitui discreția unui guvern de jure care a demisionat și nu consideră 
oportună substituirea discreției noului guvern. Această problemă excedă sferei dreptului constitu-
țional, fiind una pur politică. Curtea nu este organismul potrivit care să intervină în chestiuni care 
au dobândit, în prezent, valențe pur politice. Ea nu poate administra treburile pe care trebuie să le 
administreze un guvern de jure care a demisionat sau pe care trebuie să le administreze un guvern 
de facto care a devenit de jure”.

Accentuând că „situațiile extreme impun, uneori, aplicarea unor soluții excepționale”, Curtea 
a concluzionat că „este cazul hotărârii, care va anula, pe calea unei revizuiri, efectele actelor Curții 
pronunțate în perioada 7-9 iunie a.c., pentru a elimina insecuritatea juridică ce afectează, în 
contextul actual, date fiind împrejurările care au intervenit, pacea civică și drepturile omului. În 
acest caz, schimbarea jurisprudențială efectuată de către Curte pe calea revizuirii este motivată de 
evoluția socială și de ponderea mai mare a drepturilor omului și a dezideratului realizării păcii 
civice în raport cu principiul certitudinii juridice”.

Revizuind hotărârile sale din perioada 7-9 iunie a.c., Curtea totodată (pct.35) a considerat vala-
bile actele adoptate de către Guvernul de jure condus de către dl Pavel Filip, în cazul în care noul 
Guvern nu le va modifica. 

Este de remarcat că, prin Hotărârea Curții nr.16/2019, Parlamentul condus de dna Zinaida 
Greceanîi a dobândit (în opinia Curții), ope constitutionis, calitatea de Parlament constituțional, 
fiind revigorate actele normative adoptate de acesta, precum și actele adoptate de Guvernul Repu-
blicii Moldova condus de dna Maia Sandu.

Astfel, deși Curtea a anunțat despre revizuirea actelor sale normative pronunțate în perioada 
7-9 iunie a.c., de fapt (textual), remarcăm că ea nu a revizuit, dar a anulat Decizia Curții Constitu-
ționale nr. 83 din 7 iunie 2019, HCC nr.13 din 8 iunie 2019, HCC nr. 14 din 8 iunie 2019, HCC 
nr. 15 din 8 iunie 2019, Avizul Curții Constituționale nr. 1 din 9 iunie 2019 și Avizul Curții 
Constituționale nr. 2 din 9 iunie 2019. Or, a anula un act normativ nu înseamnă a revizui un 
act normativ. Conform legislației RM [1] și DEX-ului [2], revizuirea constă în analiza/verifi-
carea/corectarea conținutului actului pentru evaluarea corespunderii lui unei stări de fapt sau 
cerințelor legale.

Prin acest fapt, Curtea de jure și-a recunoscut culpa, ilegalitățile comise și interpretările abu-
zive. În plan juridic, prin pronunțarea HCC nr.16/2019, CCM a recunoscut participarea sa la ten-
tativa de uzurpare a puterii de stat, oferind grupării oligarhice, prin hotărârile abuzive și nefon-
date pe care le-a adoptat, un suport ilegal de natură interpretativă cvazi-constituțională.

1 Art.70 al Codului jurisdicției constituționale, art.3 al Legii nr.424 din 16.12.2004 privind revizuirea și optimi-
zarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător.

2 REVÍZIE, revizii, s. f. Cercetare nouă, control, verificare, revizuire. ♦ Corectură făcută în pagini a unui text 
ce urmează să fie tipărit. ♦ Inspecție. ♦ Formă de control (întreprinsă de obicei de organe speciale) care 
constă în revederea sau reverificarea documentelor de evidență privitoare la operații contabile. ♦ Ansamblul 
operațiilor executate asupra unei instalații, a unei mașini etc., care constă în reglarea pieselor și aparatajelor, 
în înlăturarea jocurilor survenite prin uzură etc. [Var.: reviziúne s. f.] – Din fr. révision, lat. revisio, -onis. 
https://dexonline.ro/definitie/revizie; Revizui, verb. Sinonime: a reexamina, a revedea, a controla, a verifica, 
a inspecta; a corecta, a îmbunătăţi, a ameliora, a schimba; a amenda, a modifica, a reconsidera, a rectifica, a 
redefini, a reforma, a remania, a repara; a repeta, a superviza. https://sin0nime.com/dex/?cheie=Revizui%2C&
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Privind poziția oficială a Guvernului Sandu referitor la actele CCM,
expusă prin denunțul depus la Procuratura Generală a RM 
de către dl A.Năstase, deputat, viceprim-ministru, ministru al afacerilor interne 
La 16 iunie 2019, ministrul afacerilor interne a sesizat Procurorul General cu privire la 

săvârșirea de către judecătorii Curții Constituționale a infracțiunii de tentativă de uzurpare 
a puterii de stat – art. 339 alin.(1) din Codul penal, acțiuni săvârșite în scopul uzurpării sau 
menținerii forțate a puterii de stat cu încălcarea prevederilor Constituției Republicii Moldova.

În această privință, el a menționat următoarele:
- În perioada 7 iunie – 9 iunie 2019 judecătorii Curții Constituționale au aprobat decizii, hotă-

râri și avize contrare prevederilor Constituției RM în scopul de a permite lui Plahotniuc Vladimir 
și grupării criminale conduse de acesta să se mențină abuziv la putere, precum și de a asigura o 
legalitate așa-zisului guvern condus de Filip Pavel.

- Actele nominalizate ale Curții Constituționale  au condus la instaurarea unui dualism al 
puterii și, în consecință, a unei crize a acesteia, ceea ce a afectat și extrapolat întreaga societate 
datorită interpretării ambigue și abuzive a unor norme constituționale, care, în lumina Hotă-
rârilor anterioare ale Curții nr. 30 din 01.10.2013 și nr. 29 din 24.11.2015 pentru interpretarea 
articolului 85 din Constituția Republicii Moldova, erau suficient de clare pentru a găsi oportun 
revenirea ulterioară la interpretarea sensului și modalității de aplicare a acestuia.

- Autoritățile apărute ca rezultat al efectelor produse de deciziile ilegale emanate de Curte au 
încercat să schimbe starea de lucruri existentă, au emis acte de dizolvare a Parlamentului Repu-
blicii Moldova, au stabilit alegeri anticipate, au înstrăinat bunuri etc., existând, practic, o preluare 
ilegală și abuzivă a puterii în stat, prin anihilarea puterii legislative și suprimarea Guvernului legal 
constituit.

- Obiect al infracțiunii de uzurpare a puterii în stat sunt relațiile care reglementează formarea 
organelor puterii de stat, precum și regimul constituțional al Republicii Moldova. 

- Latura obiectivă a infracțiunii se exprimă prin acțiuni având scopul de a uzurpa (de a-și 
însuși) puterea cu încălcarea vădită a normelor constituționale prin acțiuni îndreptate spre a 
menține puterea de stat, atunci când, potrivit Constituției, urma a fi transmisă în conformitate cu 
voința și suveranitatea populară rezultată în urma votului din 24 februarie 2019. 

- Uzurparea puterii de stat presupune acțiuni ale persoanelor, diferitelor grupări, organizații 
îndreptate spre obținerea puterii asupra căreia nu au niciun drept. Menținerea forțată a puterii 
înseamnă păstrarea forțată a acesteia, cu încălcarea prevederilor Constituției RM de către per-
soane cărora puterea le-a aparținut conform legii. 

- În prezenta cauză Plahotniuc Vladimir a acționat în vederea accederii sale la putere și menți-
nerii sale și a Guvernului aservit la putere, dispunând prin intermediul judecătorilor Curții Con-
stituționale dizolvarea Parlamentului, continuarea împuternicirilor Guvernului condus de Filip 
Pavel, în pofida expirării împuternicirilor acestuia, neadmiterea intrării în atribuții a Guvernului 
condus de Maia Sandu etc.

În denunțul depus la Procuratura Generală se menționează că, potrivit Constituției, puterea de 
stat este divizată în puterea legislativă, executivă și judecătorească, care sunt separate și colabo-
rează la exercitarea prerogativelor ce le revin [1]. Parlamentul, Președintele și Guvernul Republicii 
Moldova, Curtea Supremă de Justiție și instanțele judecătorești inferioare sunt organele de stat 
ce reprezintă aceste puteri. Și totodată, conform prevederilor Constituției RM [2], suveranitatea 
națională aparține poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct prin organele sale 
reprezentative, în formele stabilite de Constituție. Nici o persoană particulară, nici o parte din 
1 Art.6 al Constituţiei RM.
2 Art.2 al Constituţiei RM.
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popor, nici un grup social, nici un partid politic sau o altă formațiune obștească nu poate exercita 
puterea de stat în nume propriu. 

Cerințele denunțătorului, bazate pe normele legislației constituționale și penale [1], sunt urmă-
toarele:

1. Inițierea procedurilor de ridicare a imunității judecătorilor constituționali și deputatului 
Plahotniuc Vladimir în vederea obținerii acordului forului legislativ pentru cercetarea lor 
penală.

2. Suspendarea din funcție a judecătorilor constituționali, dat fiind că aceștia pot influența 
mersul anchetei, pot distruge probe și pot influența potențialii martori.

3. Tragerea la răspundere, în temeiul art. 339 alin.(1) al Codului penal, a judecătorilor Curții 
Constituționale, dar și a lui Plahotniuc Vladimir.

Opinia Comisiei de la Veneția 
cu privire la deciziile Curții Constituționale din Republica Moldova 2
Examinând pe 21 iunie 2019, la cererea Secretarului General al Consiliului Europei, Thorbjørn 

Jagland, actele pronunțate de CCM în perioada 7-9 iunie 2019, Comisia de la Veneția a ajuns la 
următoarele concluzii.

Într-un stat de drept este esențial ca organele constituționale să decidă în limitele autorității 
și responsabilității lor legale, pentru a nu fi serios compromisă robustețea instituțiilor de stat și 
funcționarea democratică a instituțiilor statului. 

Nimic nu sugera că situația din țară la momentul respectiv era una de urgență, în ciuda expi-
rării iminente a termenului de trei luni. Dimpotrivă, evoluțiile din Parlament au sugerat că un 
timp suplimentar ar conduce la soluționarea crizei prin formarea unui nou guvern.

Rolul esențial al Curții Constituționale este acela de a menține o distanță egală față de toate 
ramurile puterii și de a acționa ca un arbitru imparțial în caz de coliziune între ele, respectând 
totodată soluțiile la care au ajuns instituțiile legitime din punct de vedere democratic.

- Drepturile procedurale ale Președintelui și Parlamentului au fost grav afectate de numărul 
și viteza mare (o zi sau două zile pe parcursul unui weekend) cu care Curtea a decis asupra 
unor cazuri foarte sensibile, cu repercusiuni semnificative asupra instituțiilor statului. Nici 
Președintele, nici Parlamentul nu au fost reprezentați și nici nu au avut șansa de a-și prezenta 
argumentele în fața Curții.

- CCM nu și-a respectat propriile proceduri și nici principiul egalității părților în ceea ce 
privește recenta criză politică. 

- În ceea ce privește modul de calcul al termenului de trei luni pentru formarea unui Guvern – 
potrivit calculului acceptat al limitei de trei luni, prevăzută în Codul civil, care a fost aplicată 
anterior de Curtea Constituțională, termenul pentru formarea unui nou Guvern a expirat 
la 9 iunie, trei luni calendaristice după confirmarea rezultatelor alegerilor. 9 iunie fiind o 
duminică, termenul aplicabil a fost, probabil, 10 iunie. Prin urmare, învestirea Guvernului 
Sandu la 8 iunie a întrunit termenul legal.

- Decizia Curții Constituționale de suspendare temporară a Președintelui și numirea Primu-
lui-ministru ca președinte interimar nu a fost fondată pe Constituția Republicii Moldova.

- Procedura de revizuire a hotărârilor Curții Constituționale are un caracter excepțional.

1 Art. 200 și art.262 ale Codului de procedură penală și art.16 alin.(3) din Legea cu privire la Curtea Constitu-
țională.

2 Opinia Comisiei de la Veneția cu privire la deciziile Curții Constituționale din Republica Moldova (en). 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD%282019%29012-e&fbclid=IwAR30F2X7- 
13vLGjr12n98G9ZIzgiMq-keMlT68UzuJQepZyj015ivxDVi5M 
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Concluzii  
În baza celor enunțate, putem conchide că instanța de jurisdicție constituțională a acționat 

într-un mod arbitrar și nu a dat dovadă de bună-credință. Anume activitatea acestei autorități 
publice, atât în plan cronologic, cât și sub aspectul substanței dreptului interpretat (inclusiv în 
contextul interpretării extensive și cu efecte retroactive pe subiecte consumate), au condus la 
următoarele:

- Parlamentul RM și Președintele RM au fost puși în imposibilitatea respectării și executării 
hotărârilor CCM;

- În Republica Moldova s-a creat dualitatea puterii de stat, exercitată de mai mulți actori publici, 
având loc o tentativă a uzurpării puterii de stat în temeiul hotărârilor CCM de interpretare exten-
sivă și arbitrară a prevederilor constituționale; 

- S-a generat o criză constituțională profundă, cu impact social-economic și un blocaj institu-
țional al autorităților publice centrale. 

De aceea, pe data de 8 iunie 2019, majoritatea parlamentară formată din 61 de deputați au votat 
o declarație prin care au condamnat tentativa de uzurpare a puterii în stat în favoarea Partidului 
Democrat și a lui Vlad Plahotniuc de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova. Con-
damnând acțiunile Curții Constituționale, materializate în actele jurisdicționale pronunțate pe 
data de 7 iunie și, respectiv, 8 iunie 2019, Parlamentul a constatat că prin actele CCM s-a încercat:

- blocarea creării majorității parlamentare prin interpretarea abuzivă a unor prevedri constitu-
ționale privind termenele de învestire a unui Guvern de către Parlament;

- forțarea Președintelui RM să inițieze dizolvarea Parlamentului RM;
- obstrucționarea activității majorității parlamentare;
- atentarea la competențele exclusive ale Parlamentului RM în domeniul creației legislative.
Având în vedere faptul că Curtea Constituțională nu doar a participat anterior la capturarea 

RM de către Partidul Democrat și Vladimir Plahotniuc, dar și a emis acte jurisdicționale care au 
avut drept scop uzurparea totală a puterii de stat de către PD și V.Plahotniuc, în conformitate cu 
Constituția, Parlamentul RM, prin votul unanim al majorității parlamentare:

1) a condamnat actele și acțiunile juridice ale CCM, în special cele din data de 7 și 8 iunie 2019;
2) a denunțat partenerilor de dezvoltare și Comisiei de la Veneția abuzul de drept și partici-

parea CCM la tentativa de uzurpare a puterii de stat în RM;
3) a solicitat judecătorilor CCM să-și depună imediat demisia din funcție;
4) a recomandat deputaților și cetățenilor RM să denunțe încălcarea drepturilor lor legitime la 

CtEDO.
Poziția fermă a Parlamentului și a noului Guvern Sandu, precum și susținerea externă din 

partea Rusiei, Statelor Unite și Uniunii Europene, au influențat actorii politici și au condus la 
transferul pașnic al puterii de stat, iar ulterior, la pronunțarea de către CCM a HCC nr.16 din 15 
iunie 2019. 

Trebuie să recunoaștem că, în criza constituțională declanșată de CCM, poziția de jure și de 
facto a CCM nu a fost nicidecum de garant al Constituției, de arbitru și consilier al puterilor de 
stat. 

Opinia Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei, care a analizat 
criza politică din Republica Moldova prin prisma standardelor și bunelor practici în domeniu, a 
confirmat ilegalitățile de proporții admise de CCM, care au avut și continuă să aibă un impact 
negativ asupra societății, asupra încrederii cetățenilor în justiția constituțională și autoritatea 
CCM, în autoritatea puterilor de stat. 

Se impune cercetarea cu scrupulozitate a tentativei de uzurpare a puterii de stat în Repu-
blica Moldova și tragerea la răspundere a tuturor celor care au contribuit la comiterea acestei 
infracțiuni extrem de grave, care nu are termen de prescripție.
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Considerații privind măsurile legislative necesare 
în vederea depășirii consecințelor crizei constituționale în RM,
declanșată prin actele CCM în perioada anilor 2013-2019
Pe parcursul mai multor ani Republica Moldova trece printr-o criză constituțională profundă. 

Considerăm că implementarea următoarelor măsuri în domeniul justiției constituționale vor 
contribui la îmbunătățirea calității actului de justiție constituțională în Republica Moldova, la 
creșterea încrederii cetățeanului în justiție, la consolidarea independenței puterilor de stat, la 
restabilirea autorității CCM și la edificarea reală a statului de drept în RM.

 
1. Selectarea, desemnarea și eliberarea din funcție a judecătorilor constituționali
Trebuie să remarcăm faptul că pe parcursul a 25 de ani de la inaugurarea CCM doar un singur 

judecător constituțional a fost desemnat în funcție prin concurs public și în condiții de transpa-
rență. Ținând cont de faptul că judecătorii constituționali sunt independenți și inamovibili, dețin 
imunitate juridică și își determină competența în mod autonom, constatăm existența unei contra-
dicții între statutul înalt al judecătorilor Curții și procedurile de selectare și promovare în funcție, 
care, în opinia noastră, sunt dubioase. Anume lipsa unor norme de drept clare și transparente de 
desemnare prin concurs a judecătorilor constituționali a făcut posibilă impunerea voinței poli-
tice a unui partid întregii societăți, luarea în captivitate a acestui înalt organ de stat și uzurparea 
puterii de stat în Republica Moldova. De aceea considerăm necesară revizuirea substanțială a 
regulilor de selectare, desemnare și eliberare din funcție a judecătorilor constituționali, urmând 
ca noua componență a CCM să fie desemnată conform noilor reguli. 

2. Examinarea de către CCM a problemelor de drept în condițiile conflictului de interese
Remarcăm că CCM de mai multe ori a examinat diverse probleme (remunerația judecătorului, 

sporurile salariale, pensia judecătorului etc.) care îi vizau pe ei direct, fapt ce a condus în mod 
cert la apariția unor conflicte de interese. CCM nu a reacționat niciodată la sesizările Parlamen-
tului cu privire la conflictele de interese, nu a recunoscut public prezența conflictului de interese, 
judecătorii constituționali adoptând hotărârile fără a se jena că încalcă prevederile referitoare la 
conflictul de interese. În contextul dat, remarcăm că un conflict de interese constatat poate fi cali-
ficat ca o infracțiune contravențională sau penală. Astfel, nedeclararea conflictului de interese de 
către persoana care activează în cadrul unei autorități publice, instituții publice, întreprinderi de 
stat sau municipale ori în cadrul unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat este sancți-
onată contravențional. Totodată, nedeclararea conflictului de interese de către persoana publică 
poate fi calificată ca infracțiune de abuz de putere sau abuz în serviciu, prevăzută de articolul 327 
al Codului penal, care sancționează folosirea intenționată de către o persoană publică a situației 
de serviciu în interes material ori în alte interese personale. Trecerea sub tăcere de către autori-
tatea de jurisdicție constituțională a unui conflict cert de interese în cadrul examinării cauzelor 
nu vorbește decât despre sfidarea de către CCM a Constituției, legislației, precum și a normelor 
de drept constituțional, fapt ce pune sub semnul întrebării calitatea sa de garant al supremației 
Constituției RM. Constatând un vid normativ în legislația privind jurisdicția constituțională în 
partea ce ține de procedura de declarare a conflictului de interese și de responsabilizare a jude-
cătorului constituțional, este imperios necesară reglementarea corespunzătoare a astfel de situ-
ații. Evitarea conflictelor de interese, indiscutabil, ar contribui la efectuarea unei veritabile justiții 
constituționale, iar judecătorii constituționali ar deveni un model de comportament pentru jude-
cătorii din alte instanțe judecătorești din RM.
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3. Interpretarea de către CCM a normelor constituționale după principiul „textul Consti-
tuției contravine Constituției” și revizuirea nejustificată a propriilor hotărâri

Astfel, activitatea CCM, învestită prin articolul 135 alin. (1) lit. b) din Constituție cu preroga-
tiva de interpretare a Constituției, care presupune stabilirea sensului autentic și deplin al normelor 
constituționale, fiind realizată prin interpretarea textuală sau funcțională, ținând cont de carac-
terul generic al normei și situațiile complexe în care norma trebuie aplicată ș.a., demonstrează 
existența unor cazuri de interpretare neordinară și contrară logicii juridice și nemijlocit textului 
și spiritului Constituției. Este vorba de hotărârile CCM nr.36 din 05.12.2013 privind interpretarea 
articolului 13 alin. (1) din Constituție în corelație cu Preambulul Constituției și Declarația de 
Independență a Republicii Moldova; nr.31 din 11.12.2014 privind revizuirea HCC nr.9 din 26 mai 
2009 (abolirea restricției de a avea dubla cetățenie pentru demnitarii de stat, militari și alte cate-
gorii de funcționari publici); nr.29 din 24 noiembrie 2015 pentru interpretarea art.85 alin. (1) și 
alin. (4) din Constituția Republicii Moldova (dizolvarea Parlamentului), nr.19 din 22 iunie 2015 
pentru interpretarea prevederilor art. 34 alin. (3) din Constituția RM (accesul la informație), nr.2 
din 9 februarie 2016 pentru interpretarea art.135 alin.(1) lit.a) și g) din Constituția RM, nr.7 din  
4 martie 2016 privind controlul constituționalității unor prevederi ale Legii nr. 1115-XIV din 
5 iulie 2000 cu privire la modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (modul 
de alegere a Președintelui), nr.12 din 12 mai 2016 privind interpretarea prevederilor articolelor 
116 alin.(2) și (4) și 136 alin.(1) din Constituție (extinderea mandatului unor judecători până 
la numirea succesorilor), nr.2 din 24 ianuarie 2017 pentru interpretarea prevederilor art.98 alin. 
(6) din Constituția RM (codecizia la remanierea guvernamentală), nr.28 din 17 octombrie 2017 
privind interpretarea prevederilor articolului 98 alin. (6) în coroborare cu articolele 1, 56, 91, 135 
și 140 din Constituție (neîndeplinirea obligațiilor constituționale de către Președinte), toate hotă-
rârile de suspendare din funcție a Președintelui RM ș.a.

Mai mult ca atât, se atestă cazuri când noua componență a Curții supune revizuirii hotărârea 
anterioară a CCM, pronunțând de fapt o nouă hotărâre, dând o nouă interpretare și declarând 
contrariul, iar uneori chiar generând noi norme constituționale în locul unor norme constitu-
ționale revizuite de ea. Aceste cazuri în mod firesc suscită nedumerirea opiniei publice, care își 
pune întrebarea: care este temeinicia și legalitatea unor astfel de hotărâri, dacă ulterior CCM își 
revizuiește propria jurisprudență și chiar textul Constituției, adoptat de Parlament (legiuitorul 
constituant)? 

Soluția pentru combaterea și anihilarea unei astfel de practici dubioase și nepermise o găsim 
în art.7 al Legii Supreme, care statuează: „Constituția Republicii Moldova este Legea ei Supremă. 
Nici o lege și nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituției nu are putere juridică.”

Astfel, se impune revizuirea fundamentală a hotărârilor adoptate de CCM în perioada anilor 
2013-2019 în vederea aducerii în concordanță cu prevederile art.7 al Constituției RM.

4. Colizia doctrinară în RM și efectele ei la nivelul jurisdicției constituționale
Astăzi în Europa există două sisteme de drept, diferite ca substanță juridică și ca formă – 

dreptul bazat pe lege și dreptul judiciar, bazat pe practica judecătorească. În Republica Moldova, 
unde dreptul național este bazat pe lege, actualmente ne confruntăm cu recunoașterea doctrinei 
anglo-saxone și implementarea ei în dreptul național, inclusiv prin utilizarea principiilor drep-
tului common-low bazat pe cauzele judecătorești (vezi practica jurisdicțională de drept comun –  
http://instante.justice.md/). Totodată, Curtea, prin hotărârea sa, a interzis instanțelor judecăto-
rești să folosească hotărârile și avizele explicative ale Plenului Curții Supreme de Justiție, fiindcă 
aceasta „poate afecta principiul imparțialității în justiție”. Constatăm astăzi în Republica Moldova 
prezența și aplicarea ambelor sisteme de drept existente în Europa – a dreptului continental 
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(romano-german) și a dreptului anglo-saxon (englez), care, în opinia noastră, intrând în colizie 
directă, afectează atât justiția, cât și esența dreptului național. Astfel, colizia doctrinară existentă 
în RM se manifestă prin dualitatea sistemului de drept, or, practica judiciară și precedentul judi-
ciar sunt emanația autorității judiciare, fiind anterioare legii ca izvor de drept, pe când legea este 
baza legală a pronunțării unei hotărâri judecătorești. Iar dacă justiția utilizează ambele doctrine, 
ea formează dependențe externe ale instanțelor judecătorești, care afectează independența jude-
cătorilor, influențează procesul de aplicare a legii și poate conduce la practici judiciare dubioase, 
în final conducând la subminarea justiției în Republica Moldova. Pretinsa superioritate a siste-
mului de common-law, bazat pe precedentul judiciar, declarată în cadrul unor foruri, dacă va fi 
implementată în Republica Moldova, în opinia noastră, va conduce inevitabil la compromiterea 
justiției și, respectiv, a sistemului de drept național. Având în vedere existența în dreptul național 
penal a unor norme imprecise, neclare și incerte, care pot fi interpretate în mod extins (inclusiv 
de CCM), colizia doctrinară poate doar să amplifice această capacitate de interpretare eronată, 
aducând grave prejudicii drepturilor omului, societății și statului moldovenesc.

Considerăm necesar de a exclude prin lege fenomenul precedentului judiciar în practica juris-
dicțională a RM.

 
5. Implicarea CCM în acțiuni politice internaționale 
(reuniunea Cercului Președinților din cadrul Conferinței Curților Constituționale Euro-

pene – 9-12 septembrie 2015, Batumi/Georgia, semnarea de către președintele CCM a unei 
declarații politice formulată de Curțile Constituționale din Ucraina și Georgia privind anexarea 
Crimeii de către FR)

Prin implicările politice pe plan național și internațional CCM aduce atingere directă normelor 
Constituției Republicii Moldova, neglijând supremația ei și admițând o provocare intolerabilă la 
adresa Curții și a întregii ei jurisprudențe (cazul de exprimare a votului de neîncredere Președin-
telui CCM, dl D.Pulbere, pentru declarații publice incompatibile cu prevederile constituționale). 

Având în vedere rolul Curții Constituționale, deciziile sale trebuie să constituie o sursă de cer-
titudine strict juridică, ceea ce ar însemna respectarea coerenței și stabilității normelor de drept 
constituționale care apără drepturile omului, valorile sociale, morale și economice proclamate de 
Republica Moldova. Poziționarea politică a CCM, participarea activă a judecătorilor constituțio-
nali la viața politică a țării în calitate de persoane publice, precum și politice, modifică considera-
bil imaginea organului de jurisdicție constituțională și a Republicii Moldova (atât la nivel intern, 
cât și la nivel extern), aducând grave prejudicii autorității Curții în calitate de organ de drept 
constituțional, statuând-o în rândul actorilor politici, fapt care contravine atât normelor exprese 
ale legislației naționale, cât și Constituției RM. Este imperativ necesară instituirea restricțiilor 
normative care să împiedice implicarea judecătorilor constituționali în activitatea politică. 

6. Depășirea de către CCM a limitelor de competență stabilite de Constituție și legislație și 
formarea unor noi norme de drept

Pornind de la statutul juridic al Curții, stabilit expres în Constituție, doar Constituția și valo-
rile ei determină limitele de competență ale CCM. Cu atât mai mult, cu cât legislația în vigoare 
prevede expres că Curtea Constituțională examinează numai chestiuni ce țin de competența sa, 
în exclusivitate probleme de drept. Întrucât unicul organ legislativ în Republica Moldova este 
Parlamentul, iar constituirea cadrului legislativ al Republicii Moldova face resortul său exclusiv, 
deciziile și opțiunile în adoptarea legislației Republicii Moldova au aparținut și aparțin în exclusi-
vitate Parlamentului, inclusiv stabilirea standardelor privind protecția drepturilor fundamentale 
ale omului. Or, exercitarea funcției de legiuitor pasiv, care, conform Constituției, îi revine CCM, 
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nu presupune substituirea Parlamentului RM. De aceea, prin definiție, agenda CCM nu poate fi 
o agendă politică sau politizată, ceea ce înseamnă că ea nu poate examina subiecte politice sau 
să modifice fondul cauzelor examinate. Astăzi constatăm că CCM depășește limitele stabilite de 
Constituție și legislație, exercitând rolul de legiuitor activ și interpretând extensiv legislația RM 
supusă controlului de constituționalitate. Astfel, considerăm necesară stabilirea unor restricții 
normative la acest capitol.

7. Privind reforma de reorganizare a sistemului național al instanțelor judecătorești („opti-
mizarea” hărții judiciare naționale)

Vom menționa că reforma a fost pornită contrar HCC nr.3 din 09.02.2012, prin care a fost 
considerată inacceptabilă modificarea structurii sistemului judecătoresc național. CCM a prevenit 
că „instabilitatea legislativă și instituțională, care se atestă ca urmare a modificărilor operate prin 
Lege[…], vor duce inevitabil la încălcarea dreptului justițiabililor la un proces echitabil”. După ce 
a alocat și a valorificat aproximativ 800,2 mil.lei în perioada anilor 2010-2015 pentru renovarea și 
dotarea sediilor instanțelor judecătorești, statul, fără a avea resursele necesare, și-a stabilit obiec-
tivul de a cheltui încă peste 2 mlrd de lei pentru această reformă. De remarcat că reforma deja are 
un impact negativ asupra înfăptuirii justiției în RM. Avem în vedere majorarea costurilor reale, 
care vor depăși substanțial costurile planificate, majorarea cheltuielilor nejustificate de la bugetul 
de stat (de exemplu, pentru transportarea deținuților de la sediile secundare la cele noi ș.a.), 
distribuirea aleatorie a devenit una defectuoasă și neconformă, majoritatea justițiabililor au fost 
puși în situația de a suporta cheltuieli considerabile pentru a ajunge la noile sedii ale instanțelor 
judecătorești reorganizate, fiind afectat grav accesul la justiție, lipsa de resurse este o problemă și 
pentru autoritățile publice locale, deoarece deplasarea reprezentantului lor la instanțele judecă-
torești a devenit mai dificilă, punând în pericol posibilitatea apărării unor drepturi sau interese 
legitime comunitare sau/și de stat, existând riscuri aferente importante, inclusiv de natura depo-
sedării de proprietate a unităților administrativ-teritoriale. În concluzie, reorganizarea sistemului 
instanțelor judecătorești subminează sistemul național de justiție existent actualmente, generând 
probleme grave pentru cetățeni, în special la compartimentul „accesul la justiție” și „dreptul la 
apărare”. Trebuie întreprinse măsuri pentru a reveni la normalitate.

8. Neexaminarea și nepublicarea de către CCM a hotărârilor sale în termenul expres 
prevăzut de legislație

Noțiunile de legalitate și/sau publicitate, precum și principiul legalității și/sau publicității acti-
vității guvernează întreaga activitate a persoanelor fizice și juridice, inclusiv a instituțiilor de stat, 
dar în primul rând a CCM. Examinând termenele de procedură aplicate de CCM, constatăm 
nerespectarea de către această autoritate a termenelor de procedură stabilite expres de Codul 
jurisdicției constituționale. Astfel, fiind stabilit termenul limită de 60 de zile pentru examinarea 
prealabilă a sesizărilor depuse, termen care poate fi prelungit până la 90 de zile, iar examinarea 
propriu-zis a sesizării având termenul limită de 6 luni, există situația când sesizările depuse sunt 
examinate în termen de un an. Hotărârile CCM sunt publicate în Monitorul Oficial al RM cu 
încălcarea termenelor stabilite de normele legale. Nepublicarea hotărârilor CCM în termenul 
legal de 10 zile a devenit o practică uzuală, care nu mai surprinde pe nimeni. Astfel de întârzieri 
trebuie excluse.

9. Dubla cetățenie a demnitarilor de stat – un pericol pentru securitatea națională
Securitatea națională este un important element în structura statală a Republicii Moldova. 

Adoptarea de către CCM (președinte A.Tănase) a HCC №31 din 11.12.2014, prin care a fost decla-
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rată neconstituțională restricția cu privire la deținerea dublei cetățenii pentru anumite categorii 
de funcționari publici, este ilegală și anticonstituțională. Revizuind în mod nejustificat hotărârea 
anterioară a CCM, judecătorii au interpretat extensiv hotărârea CEDO (Tănase vs. Moldova). 
Restricția privind dubla cetățenie pentru înalții demnitari de stat, prevăzută de legislația RM, era 
absolut conformă cu Constituția RM și tratatele internaționale ratificate de Republica Moldova, 
fapt constatat tot de CCM în HCC nr.9 din 26.05.2009. Considerăm că restabilirea restricției 
cu privire la deținerea multiplei cetățenii pentru demnitarii de stat ar consolida suveranitatea și 
independența RM. 

10. Reformarea Curții Constituționale este un imperativ al timpului
Se cere un nou concept, de exemplu, desemnarea a 9 judecători constituționali pentru un 

singur mandat – pe viață. Înfăptuirea justiției constituționale în două trepte. Numirea judecăto-
rilor numai prin concurs. Numirea să se efectueze cu o lună de zile înainte de expirarea manda-
tului predecesorului. Trebuie operate modificări în Constituție referitor la funcțiile, atribuțiile, 
limitele de competență, condițiile de numire etc. Este necesară adoptarea unei noi legi cu privire 
la CCM, care ar asigura depolitizarea CCM și ar concretiza competențele și răspunderea judecă-
torilor constituționali.
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29 IULIE – ZIUA CONSTITUȚIEI REPUBLICII MOLDOVA,
25 DE ANI DE PROVOCĂRI PENTRU

DEMNITATEA CONSTITUȚIONALĂ A POPORULUI MOLDOVENESC

Victor PUȘCAȘ,
doctor în drept, conferențiar universitar 

Valeriu KUCIUK,
doctor în drept, lector universitar

Articolul are la bază discursul dlui V.PUȘCAȘ, prezentat la Adunarea festivă din 29 iulie 2019, 
dedicată aniversării a 25-a de la adoptarea Constituției Republicii Moldova.

ABSTRACT
Cu ocazia Zilei Constituției Republicii Moldova, autorii analizează parcursul istoric constitu-

țional al Republicii Moldova. Abordând problemele unor prevederi constituționale versus apli-
carea lor, examinând constituționalismul din Republica Moldova și enunțând concluzii referitor 
la criza constituțională din iunie 2019, autorii vin cu o serie de recomandări practice, care includ, 
în primul rând, modificarea prevederilor Constituției RM, care actualmente admit revizuirea 
caracterului suveran, independent, integru și neutru al statului Republica Moldova.

Cuvinte-cheie: Ziua Constituției, Constituția, revizuirea Constituției.

Introducere
În fiecare an, la 29 iulie, în Republica Moldova se marchează Ziua Constituției Republicii Mol-

dova. În anul curent se împlinesc 25 de ani de la adoptarea Legii Supreme a Republicii Moldova.
Un sfert de secol este o perioadă importantă de timp, care, având conotația unui jubileu, con-

stituie un imbold pentru a analiza parcursul constituțional al Republicii Moldova, succesele și 
insuccesele organului de jurisdicție constituțională, problemele de sistem și sarcinile majore care 
există în justiția constituțională. Actualitatea acestei analize este cu atât mai mare, cu cât în peri-
oada anilor 2009-2019 a avut loc, cu asentimentul tacit al societății, capturarea și oligarhizarea 
statului, drepturile și interesele omului, fiind neglijate, au trecut pe locul doi, ceea ce a generat 
injustiție și nedreptate1. 

Prin urmare, vom analiza atât traseul constituțional al Republicii Moldova, cât și modul în care 
a funcționat Constituția, ținând cont de exigențele și imperativele timpului.

În contextul dat, vom aduce aprecieri și evaluări, pentru a putea conștientiza rolul adevărat al 
Curții Constituționale, valoarea inestimabilă a Legii Supreme a statului2 pentru cetățeni, societate 
și statul moldovenesc.

Este alarmant faptul că ședința jubiliară dedicată împlinirii a 25 de ani de la adoptarea Constitu-
ției Republicii Moldova are loc în lipsa gardianului Constituției – Curtea Constituțională, formată 
1 V. Kuciuk, V. Pușcaș, Suveranul puterii de stat este poporul! (Studiu de caz privind tentativa de uzurpare a 

puterii de stat în Republica Moldova), Revista juridică „Legea și viața” nr.7. Chișinău, iulie 2019.
2 V. Pușcaș. Dezvoltarea constituțională a Republicii Moldova (20 de ani de la adoptarea Constituției). În mono-

grafia: V.Kuciuk, V.Pușcaș, Justiția constituțională. Tipogr. Print-Caro. Chișinău, 2019, pp. 327-338; V. Pușcaș. 
29 iulie – ziua adoptării Constituției Republicii Moldova, Legea supremă a statului. În monografia: V. Kuciuk, 
V.Pușcaș, Justiția constituțională. Tipogr. Print-Caro. Chișinău, 2019, pag. 579-581.
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din șase judecători, care, în iunie 2019, după ce prin deciziile, avizele adoptate au declanșat o criză 
constituțională fără precedent, a demisionat in corpore1. Este îngrijorător că în momentul când 
a împlinit 25 de ani, Constituția RM a rămas fără străjerii ei, iar festivitatea are loc fără niciun 
judecător al Curții Constituționale. 

Revenirea la normalitate prin respectarea neabătută a Legii Supreme a devenit un lucru 
primordial atât pentru noua componență a Curții Constituționale, cât și pentru actuala majori-
tate parlamentară constituită, Președinția RM și Guvernul țării. Obiectivul comun de asigurare a 
supremației Legii fundamentale aduce în vizorul viitoarei componențe a Curții Constituționale 
un șir de sarcini majore, printre care se înscriu: 

- elaborarea noului cadru legislativ, care să reglementeze organizarea și activitatea autorității 
de jurisdicție constituțională;

- verificarea și revizuirea complexă a practicii jurisdicționale a CCM din 2012 până în iulie 
2019;

- eficientizarea activității cotidiene a CCM și respectarea strictă a prevederilor legislației în 
vigoare, neadmiterea depășirii competenței sale expres stabilite în Constituția RM.

Din istoricul adoptării Constituției RM în anul 1994
După dezmembrarea URSS, eliberându-se de o guvernare centralizată și planificată, Repu-

blica Moldova trebuia să construiască o nouă societate modernă, în care democrația să ocupe un 
loc central, iar principiile statului de drept să fie implementate și respectate. Pentru aceasta, era 
necesar de soluționat un șir de probleme majore, una dintre care era elaborarea mecanismului 
juridic adecvat noilor realități.

Vom reaminti că în acea perioadă în țările Europei de Est și de Vest s-au produs transformări 
cardinale în organizarea constituțională, în toate țările ex-socialiste și ex-sovietice fiind adoptate 
constituții noi, care declarau protecția drepturilor omului și proclamau statul de drept și demo-
crația ca valori imuabile. Era o mișcare de pionierat pentru Republica Moldova. 

Unul din obiectivele stringente era adoptarea Legii fundamentale a statului, mai ales că se 
intensificau conflictele interetnice. 

În acest context, considerăm că adoptarea Constituției în anul 1994 a jucat un rol important 
în stabilizarea situației interne din Moldova, unde, după declanșarea conflictului transnistrean 
(1992), exista sindromul separatismului pe criterii etnice (găgăuz, rus, ucrainean etc.). 

Datorită adoptării cadrului constituțional, a fost depășită criza politică din anii 90 și asigurată 
integritatea teritorială a statului, întrucât normele și principiile consfințite în Constituție au con-
tribuit la consolidarea Republicii Moldova ca stat suveran, neutru și independent, la stabilizarea 
situației interne, la dezvoltarea relațiilor dintre autoritățile statului și cetățeni, între diferite ramuri 
ale puterii de stat. Or, țara, în primul rând, sunt oamenii cu diferite convingeri și credințe, care prin 
munca și talentul lor contribuie la dezvoltarea țării. Oamenii sunt fundamentul țării. În contextul 
dat, numai Constituția poate oferi cetățenilor țării normele și principiile de bază care stau la temelia 
unei vieți demne și decente, au capacitatea de a revitaliza țara, de a instaura justiția socială, a con-
solida unitatea statului și societății în atingerea dezideratelor de dezvoltare a statului de drept. Un 
rol deosebit în acest proces îi revine Declarației de Suveranitate din 23 iunie 1990, care, în punctul 
13, prevede expres că „prezenta Declarație servește drept bază pentru elaborarea noii Constituții”.

Primul pas care s-a întreprins a fost crearea unei echipe de profesioniști, care să elaboreze baza 
piramidei normative a statului de drept, or, fundamentul statului suveran și independent urma să 
devină Legea lui Supremă – Constituția Republicii Moldova. 
1 Decizia Plenului CCM privind demisia judecătorilor Curții Constituționale din 26 iunie 2019. http://www.

constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1514&t=/Media/Noutati/Decizia-Plenului-Curtii-Constitutio-
nale-privind-demisia-judecatorilor-Curtii 
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Dl V.Pușcaș, în calitate de vicepreședinte al Parlamentului RM, a fost desemnat coordonator al 
procesului de elaborare a Constituției RM, în atribuțiile sale intrând dirijarea activității grupului 
de lucru creat de Parlamentul RM. 

Menționăm rolul important al Comisiei constituționale în frunte cu primul Președinte al 
Republicii Moldova, dl Mircea Snegur, apoi al Comisiei constituționale conduse de Președintele 
Parlamentului, dl Petru Lucinschi. 

Varianta finală a proiectului Constituției RM a fost elaborată de grupul de lucru condus de 
dl Boris Negru, în calitate de experți principali fiind antrenați domnii Andrei Smochină, Victor 
Volcinschi și Nicolae Osmochescu. 

Grupul de lucru a identificat principiile constituționale unanim recunoscute, menite să conso-
lideze mersul Republicii Moldova pe calea democratizării și prosperității ca stat de drept:

1. Orânduirea statală, stabilită în conformitate cu normele Constituției, nu trebuie să conțină 
caracteristici ideologice.

2. Exponentul suveranității și unica sursă a puterii de stat este poporul, care o exercită atât în 
mod direct, cât și prin organele sale reprezentative.

3. Condiția și garanția democrației constituționale este pluralismul politic și ideologic, incom-
patibil cu dictatura și totalitarismul. 

4. Un stat democratic și de drept poate fi constituit doar pe principiul separării puterii de stat 
în puterile: legislativă, executivă, judecătorească.

5. La baza vieții economice a statului stă principiul egalității tuturor formelor și tipurilor de 
proprietate.

6. Esența democratică a statului decurge direct din misiunea sa umanistă, din principiul 
garantării drepturilor și libertăților omului. Ca urmare, statul trebuie să fie considerat ocro-
titor și garant al drepturilor și libertăților omului.

Grupul de lucru a studiat minuțios constituțiile a peste 60 de state contemporane, precum și 
cele mai importante acte internaționale în domeniul drepturilor și libertăților publice ale omului. 
La originea Constituției, ca act legislativ cu forță juridică supremă, au stat o serie de factori gene-
rali, definiți convențional ca fiind rădăcinile istorice și politice ale Constituției. 

În acest context, reiterăm adevărul științific enunțat în lucrările academicianului Ion GUCEAC, 
reputat savant-constituționalist, că „la baza Constituției Republicii Moldova se află modelul fran-
cez al constituționalismului, care a fost preluat de majoritatea statelor europene cum ar fi: Suedia, 
Spania, Belgia, Norvegia, Olanda, România, Grecia etc.”.1 

În procesul de elaborare a proiectului Constituției Republicii Moldova s-a ținut cont și de 
doctrina constituționalismului modern, un impact major l-a avut și comunitatea internațională, 
precum și Conferința științifică internațională cu genericul „Reformele constituționale în statele 
membre ale Comunității Statelor Independente”, care a fost organizată și desfășurată la Chișinău 
în mai 1993.

În februarie 1993 proiectul Constituției Republicii Moldova a fost definitivat și prezentat Parla-
mentului. Fiind aprobat ca variantă de bază, proiectul a fost publicat în presă și supus dezbaterilor 
publice.

Concomitent, Parlamentul a întreprins o serie de măsuri pentru organizarea dezbaterilor 
publice asupra proiectului. Un detaliu concludent îl constituie faptul că după publicarea proiec-
tului Constituției în Comisie au fost prezentate mai mult de 3000 de propuneri și sugestii.

Deși obiectivele propuse au fost atinse, Constituția nu a fost adoptată, deoarece Parlamentul, 
al cărui mandat expira în februarie 1995, s-a autodizolvat. La 24 februarie 1994 a fost ales un nou 
Parlament, compus din 104 deputați. 
1  Ion Guceac. Curs elementar de drept constituțional, vol.I, Tipografia „Reclama”, Chișinău, a.2001, p.280.
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La 1 aprilie 1994 Parlamentul a creat o comisie care a definitivat textul inițial al proiectului 
Constituției. Grupul de lucru avea următoarea componență: Boris Negru (conducător), Mihai 
Petrache, Raisa Grecu, Ion Plămădeală, Ilie Teacă, Alexandru Arseni, Mihai Cotorobai, Nicolae 
Osmochescu, Andrei Smochină, Tudor Panțîru, Gheorghe Cușco. Comisia a beneficiat de spri-
jinul constant al vicepreședintelui Parlamentului Republicii Moldova, Nicolae Andronic.

Proiectul Constituției RM a fost discutat pe larg de întregul popor, a fost supus unei analize 
minuțioase și a fost avizat pozitiv de multe organisme internaționale, cum ar fi: Consiliul Europei, 
Comisia de la Veneția pentru democrație prin drept, Universitatea din Sorbona și altele. Au dat 
o apreciere pozitivă proiectului Constituției membrii Comisiei pentru elaborarea Constitu-
ției României în frunte cu profesorul universitar Antonie Iorgovan, profesorii universitari din 
Federația Rusă Serghei Alekseev și Mihail Marcenko. În viziunea organismelor internaționale 
și a autorilor nominalizați, proiectul Constituției Republicii Moldova era cel mai bun proiect de 
Constituție din acea perioadă. Aceste fapte au fost relatate mai detaliat în publicațiile anterioare.1

La 29 iulie 1994, în urma unor dezbateri aprinse de lungă durată, Parlamentul Republicii Mol-
dova a adoptat Constituția RM – Legea Supremă a statului nostru.

Pentru prima dată în istoria noului stat Repubica Moldova, Legea Supremă din anul 1994 a 
proclamat supremația Constituției și a dispozițiilor constituționale drept unul din principiile fun-
damentale ale statului de drept. Mai mult decât atât, pentru prima dată Constituția a statuat una 
din garanțiile juridice fundamentale ale supremației Constituției – controlul constituționalității 
legilor. În acest scop a fost creată Curtea Constituțională, organ specializat si independent față 
de organele puterii de stat, abilitat cu competența de a garanta supremația Constituției, a asigura 
realizarea principiului separării puterii de stat în puterea legislativă, puterea executivă și puterea 
judecătorească și a garanta responsabilitatea statului față de cetățean și a cetățeanului față de stat.

Privind identitatea constituțională și constituționalismul în Republica Moldova
Constituția Republicii Moldova a fost adoptată într-o perioadă dificilă, țara fiind la începutul 

constituirii sale ca stat, care își proclamase independența și suveranitatea. Constituția conținea 
un text autentic, echilibrat, care garanta apărarea libertăților și drepturilor omului, conviețuirea 
pașnică a tuturor etniilor și dezvoltarea armonioasă a statului de drept – Republica Moldova. La 
baza regimului constituțional al Republicii Moldova au fost puse Declarația franceză a Drep-
turilor Omului din 1789, Declarația de Independență a SUA din 1786, Declarația Universală a 
Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948, Convenția Europeană cu privire la apărarea dreptu-
rilor omului și a libertăților fundamentale din 4 noiembrie 1950, Pactul internațional cu privire 
la drepturile civile și politice, Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale 
și culturale, ambele acte adoptate la 16 decembrie 1966. De asemenea, și-au găsit întruchipare 
documentele fundamentale adoptate de Parlamentul Republicii Moldova: Declarația cu privire 
la Suveranitate din 23 iunie 1990, Decretul cu privire la puterea de stat din 27 iulie 1991, Decla-
rația cu privire la Independența Republicii Moldova din 27 august 1991, precum și multe legi 
de importanță constituțională, adoptate de Parlament: Legea cu privire la cetățenie din 1991, 
Legea cu privire la proprietate din 22 ianuarie 1991, Legea cu privire la partide și alte organizații  
social-politice din 17 septembrie 1991, Legea cu privire la frontiera de stat din 17 mai 1994 etc.

Remarcăm că Constituția RM a instituit o formă principial nouă a statalității Republicii 
Moldova. Proclamând republica, Constituția din anul 1994 a instituit forma prezidențială de 
guvernare și regimul politic semi-prezidențial. Ulterior, în anul 2000, Parlamentul a modificat 
forma de guvernare, optând pentru republica parlamentară. Astfel, ideea supremației parlamen-
tarismului, la acel moment, a fost transpusă în Republica Moldova.
1 V. Pușcaș. Dezvoltarea constituțională a Republicii Moldova (20 de ani de la adoptarea Constituției). În mo-

nografia V. Kuciuk, V. Pușcaș, Justiția constituțională. Tipogr. Print-Caro. Chișinău, 2019, pag. 327-338.



567

25 de ani

Una din preocupări consta în faptul ca prin dispozițiile sale Constituția să consolideze prin-
cipiile și valorile pe care este edificat statul de drept Republica Moldova, să consacre competența 
suveranului, căruia îi aparține întreaga putere de stat, să statueze că la temelia statului stă demo-
crația, justiția și legalitatea, drepturile omului și traiul decent, fiind garantate asocierea liberă, 
protecția mamei și copilului, a familiei și persoanei, pluripartitismul etc. În această ordine de idei, 
menționăm că astăzi putem afirma cu certitudine că Constituția RM a depășit vârsta maturității 
și se înscrie printre cele mai progresiste constituții din lume.

Calitatea Constituției reprezintă cadrul juridic fundamental pentru organizarea și funcționarea 
statului și a societății. Constituționalismul este o mișcare, o stare politico-juridică complexă, care 
exprimă cel puțin două aspecte: pe de o parte – reflectarea în Constituție a exigențelor privind 
statul de drept și democrația, libertățile publice, organizarea, funcționarea și echilibrul puterilor 
de stat ș.a., iar, pe de altă parte, receptarea și conștientizarea în masă de către subiecții de drept a 
dispozițiilor constituționale, formarea practicii constituționale.

Când vorbim despre receptarea în masă a constituționalismului, suntem nevoiți să recu-
noaștem că în Republica Moldova constituționalismul s-a înrădăcinat, dar nu a fost asimilat în 
deplină măsură nici de clasa politică, nici de societate. În acest context, vom remarca necesitatea 
de a face diferență între Constituție, care conține „un text foarte bun”, și prezența unei realități 
constituționale precare. 

Anume această discrepanță majoră oferă cercetătorilor științifici, savanților și studenților, 
cetățenilor simpli posibilitatea și oportunitatea de a investiga, medita și căuta răspunsuri în știința 
dreptului constituțional, în practica constituțională autohtonă și de peste hotare1.

Constituționalismul exprimă identitatea constituțională a statului. Acest adevăr istoric și 
juridic este demonstrat de parcursul istoric al Republicii Moldova. În afară de unele acte consti-
tuționale tranzitorii pentru Moldova (Constituțiile României din 1866, 1923 și 1938), în istoria 
Moldovei au mai existat Pravila lui Vasile Lupu de la 1646, recunoscută ca primul cod de legi 
al Țării Moldovei, Hrisovul lui Constantin Mavrocordat din 1741, cunoscut în Europa cu titlu 
de Constituție (publicat în revista franceză „Mercur de Franse”), și Constituția din Moldova de 
asfințit, cunoscută ca Constituția „cărvunarilor” de la Iași din 1822. 

Este de remarcat că anume în proiectul acestei Constituții a fost formulat pentru prima dată 
principiul constituțional al domniei legii și al separării puterilor în stat. Constituția „cărvuna-
rilor” prevedea principii inspirate din Declarația franceză a drepturilor omului și cetățeanului 
din 1789: respectul pentru proprietate, egalitatea în fața legilor etc. Ea tindea spre restrângerea 
puterilor domnești, încredințând dreptul de conducere efectivă a Țării Moldovei Sfatului Obștesc 
(unui Parlament al Moldovei). Cu regret, Constituția „cărvunarilor” a rămas ca proiect în patri-
moniul constituțional al Moldovei, nefiind realizată din cauza afectării, cum se afirma, a intere-
selor imperiilor rus și otoman.2 

Anume acest parcurs constituțional al Moldovei a servit drept temei pentru actul fundamental 
al Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești din 1924 și 1938 și cel al Republicii 
Sovietice Socialiste Moldovenești din 1941 și 1978. De fapt, toate actele constituționale enumerate 
mai sus reprezintă componente inseparabile ale identității constituționale a Republicii Moldova, 
elemente ale constituționalismului moldovenesc. 
1 V. Pușcaș. Justiția constituțională și edificarea statului de drept. În monografia V. Kuciuk, V.Pușcaș, Justiția 

constituțională. Tipogr. Print-Caro. Chișinău, 2019, pp. 628-632; V. Pușcaș. Rolul justiției constituționale în 
afirmarea principiului supremației legii. În monografia V. Kuciuk, V. Pușcaș, Justiția constituțională. Tipogr.
Print-Caro. Chișinău, 2019, pp. 568-574; V.Pușcaș. Dezvoltarea constituțională a Republicii Moldova (20 de 
ani de la adoptarea Constituției). În monografia V. Kuciuk, V. Pușcaș, Justiția constituțională. Tipogr. Print-
Caro. Chișinău, 2019, pp. 327-338; și altele.

2 V. Pușcaș. 100 de ani de la proclamarea Republicii Democratice Moldovenești. În monografia V. Kuciuk,  
V. Pușcaș, Justiția constituțională. Tipogr. Print-Caro. Chișinău, 2019, pp. 261-263.
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Aici, vom menționa că în gândirea românească există curentul științific care trece cu vederea 
actele enumerate, promovând principiul identității, care, în viziunea lor, presupune existența 
unui singur sens, a unei singure direcții, și dacă această unicitate este încălcată prin combinarea 
valorilor unor regimuri politice diferite, atunci identitatea constituțională este tulburată, ba chiar 
ajung la concluzia că ea poate să dispară.1 

De exemplu, în lucrarea lui Al.Tănase2 se afirmă despre existența „dilemei privind renașterea 
forței normative a istoriei”. El consideră că și constituționaliștii moldoveni „își pun întrebarea: 
există o identitate constituțională moldovenească sau nu? Dacă da, care este aceasta?”. Apreciind 
că la baza identității constituționale se află principiile identitare (aspect statuat în lucrările mai 
multor savanți3 și cu care suntem de acord), Al.Tănase le nominalizează doar pe unele, enume-
rând principiul democrației, principiul istoric, principiul legăturii strânse între identitatea con-
stituțională și identitatea națională, principiul divizării puterilor de stat, principiul competenței 
legale a judecătorului, principiul aprobării în Parlament, folosirea forței în operațiuni internațio-
nale, principiul promovării valorilor naționale identitare (lupta pentru eliberarea națională, pen-
tru libertate, independență și unitate națională, dreptul la denumirea limbii și la alfabetul latin). 

Totodată, neținând cont de faptul că istoria constituționalismului moldovenesc se perpetu-
ează paralel cu constituirea statului moldovenesc (a.1359), cercetătorul indică eronat că „pentru 
prima dată, dezbaterile în materie constituțională au fost inițiate la Chișinău imediat după procla-
marea de către Sfatul Țării a Republicii Democratice Moldovenești la 24 ianuarie 1918”. Această 
constatare, dar și altele similare, îi permit dlui Tănase să afirme că „identitatea constituțională 
se impune, în virtutea originilor sale istorice, ca o limită absolută a puterii legiuitorului constitu-
țional”, iar „de fiecare dată, constituantul renunță, într-un fel, la istorie, dând naștere unei noi 
identități constituționale, așezată pe o istorie reîncepută, care, în timp, va constrânge legiuitorul 
constituțional”. Adică, conform tezelor lui Al.Tănase, fiecare evoluție istorică a statului moldo-
venesc nulizează identitatea constituțională precedentă, fapt care conduce la o constrângere a 
legiuitorului constituant (înseamnă că a poporului sau/și a reprezentantului lui) – afirmații, în 
opinia noastră, completamente greșite.

În continuare cercetătorul Al.Tănase spunând că „valoarea de principiu a Declarației de Inde-
pendență derivă din […] conținutul său definitoriu pentru noul stat”, concluzionează că „atât 
timp, cât Republica Moldova se află în aceeași ordine politică creată prin Declarația de Indepen-
dență de la 27 august 1991, legiuitorul constituant nu poate adopta reglementări ce contravin aces-

1 Teodor Papuc. Consolidarea stagnării: între „cârmuirea truditorilor” și preeminența dreptului. https://www.
timpul.md/articol/consolidarea-stagnarii-intre-carmuirea-truditorilor-i-preeminena-dreptului-83573.html; 
Teodor Papuc. Există o ierarhie a drepturilor omului în sistemul Convenţiei Europene a Drepturilor Omu-
lui?, în publicația „Preeminența dreptului și controlul de constituționalitate între tradiție și modernitate”, 
București, 2018, pp. 38-41; Alexandru Tănase. Identitatea constituțională a Republicii Moldova. http://www.
akademos.asm.md/files/Identitatea%20constitutionala%20a%20RM.pdf

2 Alexandru Tănase. Identitatea constituțională a Republicii Moldova. Chișinău, Academia de țtiințe a Moldo-
vei. 3 noiembrie 2014. http://www.akademos.asm.md/files/Identitatea%20constitutionala%20a%20RM.pdf

3 Mark Tushnet. How do constitutions constitute constitutional identity?. 2010. Oxford University Press and New 
York University School of Law, https://watermark.silverchair.com/moq025.pdf?token. Elke Cloots. https://
www.elevenjournals.com/tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/2016/2/NJLP_2016_045_002_006; Christoph Bur-
chard, Anuscheh Farahat, Stefan Kadelbach. “Constitutional Identity in Europe: Between recognition and 
conflict”. https://www.tsc-project.org/en/article/53.verfassungsidentit%C3%A4t-in-europa-zwischen-anerk-
ennung-und-konflikt.html; Gerhard van der Schyff. EU Member State Constitutional Identity: A Comparison 
of Germany and the Netherlands as Polar Opposites. https://www.zaoerv.de/76_2016/76_2016_1_a_167_192.
pdf; Michel Rosenfeld. Constitutional Identity. In The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. 
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199578610.001.0001/oxfordhb-978019 
9578610-e-37; și alții.
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teia.” În așa mod, prin concluzile formulate, cercetătorul ajunge să limiteze în drepturi legiuitorul 
constituant, adică poporul. No comment.

Mai departe și mai revoluționar, fiindcă dl Tănase susține: „Cu cât identitatea națională 
absoarbe mai multe concepte internaționale, cu atât mai neesențial este rolul mecanismului de 
identitate națională”, iar „procesul de convergență între valorile supranaționale (drepturile funda-
mentale, statul de drept) și identitatea națională va conduce la crearea unei identități constituțio-
nale europene”. Astfel, concluziile cercetătorului ne conduc de fapt la ideea de a accepta pretinsa 
nulizare a identității constituționale care va urma și transformarea identității naționale în identi-
tatea europeană și, respectiv, în identitatea constituțională europeană.

Totuși, în opinia noastră și a altor savanți și cercetători1, rădăcinile constituționalismului 
moldovenesc se regăsesc pe parcursul secolelor. Or, în fiecare stat, chiar de la începutul constitu-
irii sale, una dintre chestiunile primordiale întotdeauna a fost reglementarea orânduirii statale. 
Mai devreme sau mai târziu, fiecare stat adoptă cadrul național legislativ care exprimă tendințele 
societății și năzuințele poporului. 

În acest context remarcăm că pe parcursul secolelor, începând cu formarea statului moldove-
nesc, constatăm tendința poporului moldovenesc spre statalitate. De aceea, mai sus am enumerat 
un șir de acte istorice fundamentale care reglementau la timpul respectiv organizarea statală:  
fie în Moldova întregită, fie în Moldova de asfințit, fie în Moldova de răsărit (ultima fiind Basa-
rabia – gubernie în componența Imperiul Rus). Iar astăzi, statul Republica Moldova, având o 
identitate atât națională, cât și constituțională expres pronunțată, păstrează legătura de continu-
itate istorică, spiritual-culturală și etnică cu Moldova istorică, cu formațiunile statale constituite 
pe teritoriul ei, dar și preluând în textul constituțional în vigoare mai multe principii identitare, 
precum cel al reglementării orânduirii statale, al supremației legii, al separării puterilor în stat, 
al supremației voinței poporului etc.

De asemenea, considerăm lipsite de temei concluziile cercetătorului Al.Tănase expuse supra, 
fiindcă cele mai dezvoltate state existente în lume (SUA, Franța, Rusia, Germania, China, Marea 
Britanie etc.) demonstrează practica fortificării constituționalismului, a identității constituțio-
nale, sporirea rolului legiuitorului constituant și, respectiv, cimentarea rolului identității națio-
nale, fapt despre care vorbesc lucrările unor distinși savanți.2 

Privind îmbolnăvirea Constituției și dilema oportunismului politic
Unii afirmă că se îmbolnăvesc și constituțiile.3 În aceste cazuri prevederile constituționale nu 

lucrează sau lucrează sub așteptările societății.
Anume așa ceva s-a întâmplat recent în Republica Moldova. 
Practica constituțională s-a răsculat împotriva principiilor constituționale, ceea ce nu înseamnă 

că s-a îmbolnăvit Constituția. O însemnătate deosebită are comportamentul subiecților de drept 
1 Roman Alexandru, Istoria prava Moldovî, Ucebnoe posobie, Chișinău, 2012. Gafton Mihai, Evoluția constitu-

țională în Moldova medievală: o privire asupra actului juridic, Culegere de materiale ale Conferinței științifice 
interuniversitare a tinerilor cercetători la tema „Evoluția constituționalismului în Republica Moldova”, Chi-
șinău, USEM, 2018; Victor Pușcaș, „Adunarea festivă cu ocazia a 660 de ani de la întemeierea Țării Moldo-
vei” Președinția Republicii Moldova, 02 Februarie 2019; „Cronica lui Ștefan cel Mare 1457-1499” [On-line]:  
http://m.moldovenii.md/md/section/174/content/968 > accesat 02 iulie 2019, și altele.

2 Siân Herbert. Promoting national identities. GSDRC Helpdesk Research Report. 22.07.2013. https://assets.
publishing.service.gov.uk/media/57a089fced915d3cfd000518/hdq978.pdf; Yücel Gelișli. The development 
study of national identity perception scale. International Journal on New Trends in Education and Their 
Implications October 2014 Volume: 5 Issue: 4 Article: 01 ISSN 1309-6249; Hüsamettin İnaç, Feyzullah Ünal. 
The Construction of National Identity in Modern Times: Theoretical Perspective. International Journal of 
Humanities and Social Science Vol. 3 No. 11; June 2013; și alții http://www.ijhssnet.com/journals/Vol_3_
No_11_June_2013/24.pdf 

3 Șerb Sorin. Slabi de... Constituție. https://moldova.europalibera.org/a/25016690.html; 
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în aplicarea reglementărilor constituționale. Constituții ideale nu există, deși avem convingerea 
că Constituția, fiind Legea fundamentală, trebuie să dea răspuns la toate întrebările societății. Este 
absolut clar că ea poate funcționa timp nelimitat, dacă normele ei vor fi aplicate cu bună credință, 
și nu cu rea-voință.

Pe parcursul acestor 25 de ani, Constituția RM, care conține 143 de articole și dispoziții finale 
și tranzitorii, a suferit 57 de modificări, majoritatea nefiind dictate de motive obiective, fiind o 
expresie evidentă a unui oportunism politic, generat de scopurile mercantile și ascunse ale acto-
rilor politici. 

Multiplele modificări operate în prevederile constituționale în acești 25 de ani trădează exis-
tența oportunismului politic și a tendinței de a folosi textul constituțional pentru realizarea obiec-
tivelor politice de moment, ceea ce a dus la instaurarea instabilității constituționale în țară, la 
degradarea situației, influențând parcursul de dezvoltare a țării.

Această teză este confirmată și de faptul că în acești 25 de ani nici una din modificări nu a fost 
făcută prin organizarea unui referendum constituțional, fiind introduse în Constituție fără parti-
ciparea directă a suveranului. 

În aceste condiții, putem conchide că oportunismul politic a dominat în toți acești ani dome-
niul dat, dictând agenda practicii constituționale și promovând adoptarea de către autoritatea de 
jurisdicție constituțională a deciziilor politice fără participarea poporului suveran, în detrimentul 
acestuia.

Un factor îngrijorător este și nedeterminarea instituțională a formei de guvernământ: Repu-
blica Moldova permanent a oscilat între republica parlamentară și republica prezidențială, fiind 
admis dictatul oportunismului politic, care transpare destul de evident din interpretările normelor 
constituționale date de Curtea Constituțională. 

Alternanța frecventă a formelor de guvernare creează instabilitate. Astfel, în anii 1990-1994 
s-a instaurat republica prezidențială, în anii 1994-2000 Republica Moldova a devenit semi- 
prezidențială, pentru ca în anii 2000-2016 să revină la republica parlamentară, din anul 2016 până în 
prezent – cei care susțin hotărârile Curții Constituționale de suspendare pentru 5 minute a Președin-
telui Republicii Moldova din funcție afirmă că avem republică parlamentară, iar cei care țin cont de 
faptul că Președintele este ales de popor, are același statut juridic reprezentativ, ca și Parlamentul, 
și poartă răspundere doar în fața poporului, consideră că avem republică semi-prezidențială. 

Colac peste pupăză, și crizele se țin lanț: criza prezidențială în anii 2010-2012, criza guverna-
mentală în 2015, criza guvernamentală, parlamentară și constituțională apărută după alegerile 
parlamentare din 24 februarie 2019. În ultima criză a fost implicată și Curtea Constituțională, 
care, contrar statutului său de unică autoritate de jurisdicție constituțională și obligației sale de a 
asigura supremația Constituției, realizarea principiului separării puterii de stat în puterea legis-
lativă, puterea executivă și puterea judecătorească și de a garanta responsabilitatea statului față 
de cetățean și a cetățeanului față de stat, prin deciziile adoptate la 08.06.2019 s-a plasat în afara 
câmpului constituțional. 

În acest context, constatăm cu stupoare că respectarea și realizarea deplină a drepturilor consti-
tuționale ale cetățenilor nu a devenit prioritatea nr.1 pentru Curtea Constituțională. Acest fapt îl 
deducem din activitatea Curții, și anume utilizarea selectivă a opiniilor amicus curiae, examinarea 
netransparentă a sesizărilor depuse și emiterea deciziilor de inadmisibiltate, nerespectarea proce-
durilor stabilite de lege, examinarea sesizărilor de interes public în ședințe închise, nepublicarea 
în termen a hotărârilor adoptate etc.1

1 V. Kuciuk, V. Pușcaș, Justiția constituțională. Tipogr. Print-Caro. Chișinău, 2019, pp.17-40, 41-50, 85-92, 170-
260 ș.a.; Sacralitatea principiilor de activitate constituțională. Legea și viața. Chișinău, 2015, nr. 12, pp. 4-16; 
Notoriem non est probandum. Legea și viața. Chișinău, 2015 nr.9, pp.4-12 ș.a. 
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De exemplu, înlocuirea Constituției cu blocul de constituționalitate nicidecum nu demon-
strează că Curtea Constituțională își îndeplinește cu bună-credință funcția de „străjer” al Consti-
tuției.

Mai mult, ea a examinat un șir de cauze în condițiile conflictului de interese, a admis inter-
pretarea normelor constituționale după principiul „textul Constituției contravine Constituției”, 
prin aplicarea precedentului judiciar a introdus colizia doctrinară între familiile sistemelor de 
drept, acest element fiind străin sistemului național de drept, a admis formarea unor noi norme 
de drept, substituind Parlamentul, în locul interpretărilor de constituționalitate a efectuat inter-
pretări de oportunitate și altele.1

Cea mai crasă încălcare a Constituției a fost comisă de „străjerul” acesteia atunci când a adoptat 
hotărârile din 7-8 iunie 2019.2

Opinia negativă a Comisiei de la Veneția referitor la actele adoptate la 7-8 iunie 20093 a inculpat 
și mai mult CCM. Opinia Comisiei de la Veneția a invalidat și hotărârile Curții de suspendare 
pentru 5 minute a Președintelui Republicii Moldova din funcție.4 

Comportamentul neadecvat al Curții Constituționale a devenit ținta „Ziarului de Gardă”, 
care, în numărul din 15 iulie 2019, afirma următoarele: „La 21 iunie, după ce au studiat recentele 
hotărâri ale Curții Constituționale, experții Comisiei de la Veneția au constatat că în Republica 
Moldova nu existau condiții de dizolvare a Parlamentului în perioada 7-8 iunie, iar judecătorii 

1 V. Kuciuk, V.Pușcaș, Justiția constituțională. Tipogr. Print-Caro. Chișinău, 2019, pp. pp. 4-16, 17-40, 41-50, 
85-92, 170-260 ș.a.; V. Kuciuk. Conflictul de interese în autoritatea publică (paradigma constituțională – stu-
diu de caz), materialele Conferinței „Teoria și practica administrării publice”, Chișinău, 17 mai 2019, ș.a.

 V. Kuciuk. Când textul Constituției contravine Constituției. În monografia V. Kuciuk, V. Pușcaș, Justiția con-
stituțională. Tipogr. Print-Caro. Chișinău, 2019, pp. 41-50. 

2 Decizia nr. 83 din 07 iunie 2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 102b/2019 privind interpretarea articolului 
85 alin. (1) coroborat cu articolele 63 alineatele (2) și (3), 69 alin.(2) și 103 din Constituția RM (inadmisibi-
litatea sesizării de interpretare a articolului 85 alin. (1) din Constituție și tentativa de echivalare a termenului 
de 3 luni cu 90 de zile); Hotărârea nr. 13 din 08 iunie 2019 pentru interpretarea prevederilor articolelor 63 și 
85 din Constituția RM (stabilirea competențelor Parlamentului dizolvat și modalității de calcul al termenului 
de 3 luni din art. 85 alin. (1) din Constituție); Hotărârea nr. 14 din 08 iunie 2019 pentru controlul constituți-
onalității actelor legislative adoptate de către Parlamentul RM de legislatura a X-a pe 8 iunie 2019 (declararea 
neconstituționalității hotărârii pentru alegerea doamnei Zinaida Greceanîi în funcția de Președinte al Parla-
mentului și a actelor legislative (legile, hotărârile) adoptate de deputații Parlamentului Republicii Moldova de 
legislatura a X-a la data de 8 iunie 2019 și ulterior); Hotărârea din 08 iunie 2019 pentru controlul constituți-
onalității Decretului Președintelui RM privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru al RM 
și Decretul Președintelui RM privind numirea Guvernului RM (declararea neconstituționalității Decretului 
Președintelui Republicii Moldova privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru al Republicii 
Moldova și Decretul Președintelui Republicii Moldova privind numirea Guvernului Republicii Moldova); 
Avizul din 09 iunie 2019 privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte 
al RM (constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova și 
abilitarea Prim-ministrului în exercițiu, domnul Pavel Filip, cu exercitarea interimatului în vederea sesizării 
Curții pentru constatarea circumstanțelor ce justifică dizolvarea Parlamentului de legislatura a X-a și, după 
caz, emiterea decretului privind dizolvarea Parlamentului și stabilirea datei alegerilor parlamentare anticipa-
te); Avizul din 09 iunie 2019 privind constatarea circumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului RM 
(constatarea circumstanței care justifică dizolvarea Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a X-a în 
legătură cu imposibilitate formării Guvernului în termenul prevăzut de articolul 85 alin. (1) din Constituție).

3 Opinia Comisiei de la Veneția cu privire la deciziile Curții Constituționale din Republica Moldova (en). 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD%282019%29012-e&fbclid=IwAR-
30F2X7-13vLGjr12n98G9ZIzgiMq-keMlT68UzuJQepZyj015ivxDVi5M

4 HCC nr.14/2019, HCC nr.15/2019, Avizul CC din 9 iunie 2019 privind constatarea circumstanțelor care justi-
fică interimatul funcției de Președinte al RM, Avizul CC din 9 iunie 2019 privind constatarea circumstanțelor 
care justifică dizolvarea Parlamentului RM; și altele similare.
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constituționali nu au respectat propriile proceduri și principiul egalității părților în cazul crizei 
politice.” Ziarul a menționat că „potrivit Comisiei, criza politică și instabilitatea au fost cauzate de 
acțiunea coordonată la „viteza luminii” a Partidului Democrat din Moldova și de Curtea Consti-
tuțională.”1

Tezaurul constituțional al Republicii Moldova 
Constituția RM a fost elaborată acum 25 de ani, pe parcurs fiind operate un șir de modificări. 

Însă realitatea constituțională a scos în evidență o serie de probleme conceptuale și de principiu.
1. Constituția RM conține mai multe norme care se pretează la diverse interpretări și comportă 

un pericol real pentru stat.
a) În primul rând, este vorba despre posibilitatea oferită de Constituție de a supune referen-

dumului probleme legate de caracterul suveran, independent, unitar și neutru al statului, 
ceea ce ar însemna, de fapt, posibilitatea de a lichida de jure statul Republica Moldova. 

b) În al doilea rând, există prevederi constituționale care se bat cap în cap cu realitatea. 
De exemplu, art.58 alin.(3) și art.132 alin.(2) statuează că orice alte prestații (financiare, 
fiscale) sunt interzise, în afara celor stabilite de lege. Dar astăzi numeroase organe de 
stat prestează publicului servicii contra plată. Este vorba de miliarde de lei, colectate de 
organele de stat în afara câmpului constituțional. Un alt exemplu este că bugetul public 
național (art.131 alin.(1)) nu cuprinde bugetul asigurărilor medicale obligatorii – buget 
introdus prin lege, dar care, constituțional, nu face parte din cel public, ceea ce înseamnă 
că legiuitorul constituant a stabilit o altă structură a bugetului național și o altă abordare 
a problemelor ce țin de asigurările medicale obligatorii. Un al treilea exemplu ține de 
prevederile art.41 alin.(6), care stabilesc că activitatea partidelor constituite din cetățeni 
străini este interzisă, or, în cazul existenței legale a pluralității de cetățenii ar trebui inter-
zise toate partidele, fiindcă toate partidele actualmente sunt constituite și de cetățeni 
străini. Acest șir de colizii poate fi continuat.

c) O a treia problemă ține de prevederile art.72 alin.(3) lit.e), potrivit cărora prin lege orga-
nică se reglementează organizarea și funcționarea „contenciosului administrativ” (ceea 
ce presupune existența unei structuri instituționalizate separat în conglomeratul autori-
tăților judecătorești și constituționale).

2. Dezvăluirea unilaterală sau insuficientă a potențialului Legii fundamentale a RM sub influ-
ența oportunităților politice și cu aplicarea principiului precedentului judiciar pe parcursul 
ultimilor ani demonstrează că această abordare vine să contrazică doctrinele constituționale 
existente, precum și practica constituțională europeană, aducând prejudicii grave sistemu-
lui roman al dreptului național al Republicii Moldova, întemeiat exclusiv pe lege. Or, statul 
este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, să-i asigure lui și 
familiei lui sănătatea și bunăstarea, îngrijirea medicală și serviciile sociale necesare. În ace-
lași timp, globalizarea și modernizarea vieții aduce noi provocări și noi realități. Dacă, spre 
exemplu, vom aborda principiile statului de drept și bunăstarea socială, este evident, că no-
țiunile constituționale de „viață decentă” și „asigurarea sănătății și bunăstării” sunt sintagme 
care evoluează în timp. Condițiile de viață și bunăstarea unei persoane acum 25 de ani erau 
complet diferite, astăzi fiind necesare abordări moderne de o altă complexitate și profunzi-
me. Or, actualmente, cerințele și standardele de viață au evoluat considerabil, începând cu 
speranța de viață și calitatea infrastructurii sociale, obiectivele naționale (mai ales privite sub 
aspect comparat) privind îmbunătățirea calității vieții, sistemului de educație și de sănătate 

1 Ziarul de gardă. DOC/ Avizul integral al Comisiei de la Veneția: instabilitatea a fost cauzată de acțiunea coor-
donată la viteza luminii între PDM și CC. https://www.zdg.md/stiri/stiri-politice/doc-avizul-integral-al-co-
misiei-de-la-venetia-instabilitatea-a-fost-cauzata-de-actiunea-coordonata-la-viteza-luminii-intre-pdm-si-cc
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etc. și terminând cu asigurarea accesului liber la tehnologiile sociale aplicate. Astfel, textul 
constituțional rămânând același, substanța lui, evident, se lărgește și se aprofundează. De 
aceea, considerăm că este necesară evaluarea punerii în aplicare a normelor Constituției, nu 
numai cu referire la legislația în vigoare, dar și cu referire la omisiunile normative, la vidul 
legislativ existent. Aceasta se referă în primul rând la noile domenii de dezvoltare tehnolo-
gică care până în prezent nu au fost încă reglementate, cum ar fi criptovaluta, digitalizarea, 
securitatea digitală și genetică etc. Or, în toate aceste domenii există probleme ce țin de res-
pectarea drepturilor omului, a principiilor și valorilor constituționale, de democrație, statul 
de drept, integritatea teritorială, puterea de stat, care aparține poporului, suveranitatea și 
independența Republicii Moldova etc.

3. În contextul crizei constituționale curente (iunie 2019), toți judecătorii Curții Constituțio-
nale și-au prezentat demisia. Apare întrebarea, ce-i de făcut cu un șir de hotărâri ale Curții 
Constituționale adoptate în afara câmpului constituțional?

Răspunsul ni-l oferă art.7 din Constituție, care proclamă în mod imperativ: „Constituția Repu-
blicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege și nici un alt act juridic care contravine Constitu-
ției nu are putere juridică”. Nici un tratat internațional, nici o decizie a autorităților publice sau a 
organelor de stat nu pot fi superioare Constituției Republicii Moldova.

Rămâne ca Parlamentul, în calitate de legiuitor constituant, să determine mecanismul reparării 
prejudiciului cauzat Constituției, iar noua componență a Curții Constituționale să-l aplice. 

Concluzii și propuneri
A trecut un sfert de secol de la adoptarea Constituției. Comportamentul subiecților de drept a 

scos la iveală noi riscuri de nerespectare a Constituției și chiar abuzuri. 
Cu părere de rău, actuala Constituție nu prevede posibilitățile de lichidare a vacuumului 

puterii, provocat de actorii politici, de aceea sunt necesare garanții suplimentare, care ar asigura 
continuitatea puterii în ramurile legislativă, executivă și judecătorească. 

Au devenit neproductive reglementările constituționale care permit activitatea concomitentă a 
două parlamente, ambele nelucrative; activitatea a doi președinți ai statului cu mandate limitate, 
cu termene foarte mari de formare a Guvernului și de dizolvare a Parlamentului etc. 

Este timpul de a forma noi mecanisme de protecție a normelor constituționale. 
În această ordine de idei, considerăm binevenită formarea unei comisii constituționale care 

ar evalua noile realități și ar elabora noi norme constituționale, noi mecanisme care să instituie 
principiul balanței și contrabalanței în activitatea autorităților publice și a organelor statale, care 
ar exclude crizele politice și constituționale. Este necesar să fie schimbate raporturile între puterea 
executivă și cea legislativă, situând Președintele țării în fruntea puterii executive, iar poporul nu 
trebuie să sufere din cauza bătăliilor politice. 

La etapa actuală revizuirea Constituției ar putea fi o reacție la provocările sociale, la circum-
stanțele obiective, la mentalitatea în continuă schimbare a societății. Anume aceste provocări 
determină de fapt chintesența evoluției constituționalismului contemporan în Republica Moldova 
și sarcinile actuale ale autorităților publice centrale în asigurarea supremației Constituției Repu-
blicii Moldova. 
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ADUNARE FESTIVĂ 
CONSACRATĂ ANIVERSĂRII A XXV-EA

DE LA ADOPTAREA CONSTITUȚIEI REPUBLICII MOLDOVA

29 iulie 2019

DISCURSUL
DOMNULUI VICTOR PUȘCAȘ,

Coordonatorul Comisiei pentru elaborarea proiectului  
Constituției Republicii Moldova, Vicepreședintele Parlamentului  

Republicii Moldova în perioada anilor 1990-1994

Excelențele voastre domnule Președinte al Republicii Moldova, 
Doamnă Președinte al Parlamentului, 
Doamnă Prim-ministru, 
Stimați deputați,
Stimați șefi și reprezentanți ai misiunilor diplomatice,
Onorată asistență!

La începutul anilor secolului trecut, Republica Moldova, fiind ieșită dintr-o guvernare dicta-
torială, trebuia să se înscrie plenar în noua societate modernă în care democrația să ocupe un loc 
central. Pentru aceasta, însă, era necesar de soluționat un șir de probleme majore una dintre care 
era elaborarea mecanismului juridic adecvat noilor realități.

Primul pas în această direcție era necesar a-l urgenta, el constând în crearea bazei celorlalte 
mecanisme și acte ce constituie piramida unui stat democratic și de drept. Fundamentul statului 
suveran și independent urma să devină legea lui supremă – Constituția Republicii Moldova.

În calitate de vicepreședinte al Parlamentului și coordonator al procesului de elaborare a 
Constituției, menționez rolul important al Comisiei Constituționale în frunte cu primul Preșe-
dinte al Republicii Moldova, dl Mircea SNEGUR, apoi al comisiei în frunte cu Președintele Parla-
mentului, dl Petru LUCINSCHI.

Constituția a fost întocmită de grupul de lucru în frunte cu dl Boris NEGRU și experții de bază: 
dl Andrei SMOCHINĂ și dl Nicolae OSMOCHESCU. 

La pregătirea textului Constituției au fost studiate minuțios Constituțiile a circa a 60 de state 
contemporane, precum și cele mai importante acte internaționale în domeniile drepturilor și 
libertăților publice ale omului. Un rol deosebit aparținea Declarației de suveranitate din 23 iunie 
1990, punctul 13 al căreia prevedea direct că „prezenta Declarație servește drept bază pentru 
elaborarea noii Constituții...”

La originea Constituției ca act legislativ cu forță juridică supremă, stă o serie de factori gene-
rali, definiți convențional ca fiind rădăcini istorice și politice ale Constituției.

Academicianul Ion GUCEAC, unul dintre cei mai cunoscuți savanți în problemele Constitu-
ției și a constituționalismului, afirmă că „la baza Constituției Republicii Moldova se află modelul 
francez al constituționalismului, care a fost preluat de majoritatea statelor europene cum ar fi: 
Suedia, Spania, Belgia, Norvegia, Olanda, România, Grecia etc.”. 
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În procesul de elaborare a proiectului Constituției Republicii Moldova, s-a ținut cont și de 
doctrina contemporană a constituționalismului, acest proces fiind influențat și de Comunitatea 
Internațională, un moment relevant, reprezentând Conferința Științifică Internațională cu gene-
ricul „Reformele constituționale în statele membre ale Comunității Statelor Independente”, orga-
nizată la Chișinău în mai 1993.

Aprecierile pozitive ale Constituției din 29.07.1994 aparțin Consiliului Europei, Comisiei de la 
Veneția, Universității din Sorbona, grupurilor de constituționaliști din România, Federația Rusă 
și alții.

La ziua de astăzi putem afirma cu certitudine că Constituția noastră a depășit vârsta maturității 
și se află printre constituțiile progresive ale multor state din lume.

Totodată, putem vorbi nu numai despre calitatea Constituției, care reprezintă cadrul juridic 
fundamental pentru organizarea și funcționarea statului și a societății dar trebuie să vorbim și 
despre constituționalism, care este necesar de a-l privi ca o stare politico-juridică complexă care 
exprimă cel puțin două aspecte: pe de o parte – receptarea în Constituție, a exigențelor mișcării 
de idei privind statul de drept și democratic, libertățile publice, organizarea, funcționarea și echi-
librul puterilor etc, iar pe de altă parte – receptarea în masă largă de către subiecții de drept a 
dispozițiilor constituționale.

Când vorbim despre receptarea în masă a constituționalismului se creează opinia că în Repu-
blica Moldova constituționalismul a fost adoptat, dar nu și însușit și ca rezultat nu este primit, în 
deplină măsură, nici de clasa politică și nici de societate.

Nu avem altceva decât o deosebire între o Constituție care conține „un text foarte bun” și cea 
mai proastă realitate constituțională. 

Unii afirmă că se îmbolnăvesc și Constituțiile. În așa situație prevederile constituționale nu 
lucrează sau lucrează nu în așa fel cum sunt așteptările societății.

Anume așa ceva s-a întâmplat în Republica Moldova. Practica constituțională s-a răsculat 
împotriva principiilor constituționale. Dar nu Constituția s-a îmbolnăvit. Însemnătate deosebită 
are comportamentul subiecților de drept în aplicarea reglementărilor constituționale. Constituții 
ideale nu există, cu toate că considerăm Constituția, fiind legea fundamentală, trebuie să dea 
răspuns la toate întrebările societății. Este absolut clar că ea poate funcționa nelimitat în timp, 
dacă normele ei vor fi aplicate cu bună credință și nu cu rea voință.

Pe parcursul acestor ani, Constituția, având 143 de articole, a suferit 57 de modificări, majori-
tatea cărora au fost dictate nu de motive obiective, dar de scopurile actorilor politici. 

De exemplu a fost modificată forma de guvernare, fiind începută în anii 1990-1994 ca repu-
blică prezidențială, a fost modificată în anii 1994-2000 – republică semiprezidențială, 2000-2016 –  
republică parlamentară, 2016 în prezent – cei care susțin Hotărârile Curții Constituționale de 
suspendare din funcție pe 5 minute a Președintelui Republicii Moldova, afirmă că avem republică 
parlamentară, iar cei care afirmă că Președintele este ales de popor, și poartă răspundere în fața 
poporului consideră că avem republică semiprezidențială. 

La acest capitol mai adăugăm criza prezidențială din anii 2010-2012, criza guvernamentală din 
2015, criza guvernamentală și parlamentară apărută după alegerile parlamentare din 24 februarie 
2019. În ultima criză potrivit hotărârilor Parlamentului din 8.06.2019 a fost implicată și Curtea 
Constituțională, care din start, potrivit normelor constituționale a fost formată ca unica autori-
tate de jurisdicție constituțională obligată să asigure supremația Constituției, să asigure realizarea 
principiului separării puterii de stat – în putere legislativă, putere executivă și putere judecăto-
rească, să garanteze responsabilitatea statului față de cetățean și a cetățeanului față de stat. Dar în 
ultimii ani Curtea a deviat de la jurisprudența anterioară, plasându-se uneori în afara câmpului 
constituțional. 

Cum poate fi interpretat comportamentul Curții Constituționale în îndeplinirea funcției de 
„străjer” al Constituției, în cazul înlocuirii Constituției cu blocul constituțional. Ea a examinat un 
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șir de cauze în condițiile conflictului de interese, a admis interpretarea normelor constituționale 
în condițiile principiului „textul Constituției contravine Constituției”, a introdus colizia doctri-
nară între familiile sistemelor de drept cu introducerea precedentului judiciar, element străin 
sistemului național de drept, a admis formarea unor noi norme de drept substituind Parlamentul, 
uneori a admis interpretări de oportunitate și nu de constituționalitate și altele. Apogeul negli-
jării Constituției a fost atins de către „străjerul” ei prin hotărârile din 7-8 iunie 2019. Comisia de 
la Veneția a expus o opinie negativă privind deciziile Curții Constituționale din 7-8 iunie 2009. 
Opinia Comisiei poate fi recunoscută și la aprecierea unor hotărâri ale Curții prin care a fost 
suspendat pe 5 minute Președintele Țării.

Comportamentul neadecvat al Curții Constituționale a permis Ziarului de Gardă din 15 iulie 
2019 să afirme pe pagina sa că „La 21 iunie după ce au studiat recentele hotărâri ale Curții Consti-
tuționale, experții Comisiei de la Veneția au constatat că în Republica Moldova nu existau condiții 
de dizolvare a Parlamentului în perioada 7-8 iunie, iar judecătorii constituționali nu au respectat 
propriile proceduri și principiul egalității părților în cazul crizei politice”

„Potrivit Comisiei, comunică mai departe acest ziar, criza politică și instabilitatea au fost 
cauzate de acțiunea coordonată la „viteza luminii” a Partidului Democrat din Moldova și Curtea 
Constituțională”.

No comment.
Judecătorii constituționali, în corpore, și-au prezentat demisia. Apare întrebarea. Ce-i de făcut 

cu un șir de hotărâri ale Curții Constituționale adoptate în afara câmpului constituțional?
Răspunsul poate fi găsit în art.7 din Constituției care proclamă că „Constituția Republicii 

Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege și nici un alt act juridic care contravine Constituției 
nu are putere juridică”

Rămâne doar ca Parlamentul, în calitate de legiuitor constituant, să determine mecanismul repa-
rării prejudiciului cauzat Constituției, iar noua componență a Curții Constituționale sa-l aplice. 

Nici un tratat internațional, nici o decizie a autorităților publice sau a organelor de stat nu pot 
fi superioare Constituției Republicii Moldova.

Onorată asistență!
A trecut un sfert de secol de la adoptarea Constituției. Credem în convingerea generală că 

comportamentul subiecților de drept au scos la suprafață noi riscuri de nerespectare a constituției 
și chiar de abuzuri. Cu părere de rău putem constata că actuala constituție nu prevede posibilită-
țile de lichidare a vacuumului puterii, provocat de actorii politici, sânt necesare și garanții supli-
mentare care ar asigura continuitatea puterii în ramurile legislativă, executivă și judecătorească. 
Au devenit neproductive reglementările constituționale care permit situații de activitate a două 
parlamente, ambele nelucrative; doi președinți ai statului cu mandate limitate, cu termini foarte 
mari de formare a guvernului și de dizolvare a parlamentului etc. Este timpul de a forma noi 
mecanisme de protecție a normelor constituționale. 

În această ordine de idei, propunem să fie formată o comisie constituțională care ar elabora noi 
mecanisme de balanță și contrabalanță în activitatea autorităților publice și a organelor statale, 
care ar exclude crizele politice și constituționale. E timpul de schimbat raporturile între ramurile 
puterii: executive și legislative, situând Președintele țării în fruntea puterii executive. Suveranul – 
poporul nu trebuie să sufere din cauza bătăliilor politice. 

La etapa actuală adoptarea unor Constituții noi sau revizuirea esențială a Constituției exis-
tente este o reacție la provocările societății, cerințele unor situații obiective, solicitările unor forțe 
social-politice, mentalității în schimbare a societății. Anume aceste provocări determină esența 
evoluției constituționalismului contemporan în Republica Moldova. 

Vă mulțumesc și felicitări cu ocazia aniversării a 25-a de la adoptarea Constituției Repu-
blicii Moldova.
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CONSTITUȚIA 
REPUBLICII MOLDOVA

29 iulie 1994
 (în vigoare 27.08.1994) 

 
Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.78 art.140 din 29.03.2016

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1 din 12.08.1994
 

NOI, reprezentanții plenipotențiari ai poporului Republicii Moldova, deputați în Parlament,
PORNIND de la aspirațiile seculare ale poporului de a trăi într-o țară suverană, exprimate prin 

proclamarea independenței Republicii Moldova,
AVÎND în vedere continuitatea statalității poporului moldovenesc în contextul istoric și etnic 

al devenirii lui ca națiune,
NĂZUIND spre satisfacerea intereselor cetățenilor de altă origine etnică, care împreună cu 

moldovenii constituie poporul Republicii Moldova,
CONSIDERÎND statul de drept, pacea civică, democrația, demnitatea omului, drepturile și liber-

tățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic valori supreme,
FIIND CONȘTIENȚI de responsabilitatea și obligațiile noastre față de generațiile precedente, 

actuale și viitoare,
REAFIRMÎND devotamentul nostru față de valorile general-umane, dorința de a trăi în pace 

și bună înțelegere cu toate popoarele lumii conform principiilor și normelor unanim recunoscute 
ale dreptului internațional,

adoptăm Constituția Republicii Moldova, declarînd-o

LEGE SUPREMĂ A SOCIETĂȚII ȘI A STATULUI 

TITLUL I. PRINCIPII GENERALE
Articolul 1. Statul Republica Moldova
(1) Republica Moldova este un stat suveran și independent, unitar și indivizibil.
(2) Forma de guvernămînt a statului este republica.
(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile 

și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic repre-
zintă valori supreme și sînt garantate.

Articolul 2. Suveranitatea și puterea de stat
(1) Suveranitatea națională aparține poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod 

direct și prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituție.
(2) Nici o persoană particulară, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic 

sau o altă formațiune obștească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. Uzurparea 
puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului.

Articolul 3. Teritoriul
(1) Teritoriul Republicii Moldova este inalienabil.
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(2) Frontierele țării sînt consfințite prin lege organică, respectîndu-se principiile și normele 
unanim recunoscute ale dreptului internațional.

Articolul 4. Drepturile și libertățile omului
(1) Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile omului se interpretează și se 

aplică în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte 
tratate la care Republica Moldova este parte.

(2) Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale 
ale omului la care Republica Moldova este parte și legile ei interne, prioritate au reglementările 
internaționale.

Articolul 5. Democrația și pluralismul politic
(1) Democrația în Republica Moldova se exercită în condițiile pluralismului politic, care este 

incompatibil cu dictatura și cu totalitarismul.
(2) Nici o ideologie nu poate fi instituită ca ideologie oficială a statului.
Articolul 6. Separația și colaborarea puterilor
În Republica Moldova puterea legislativă, executivă și judecătorească sînt separate și colabo-

rează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituției.
Articolul 7. Constituția, Lege Supremă
Constituția Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege și nici un alt act juridic care 

contravine prevederilor Constituției nu are putere juridică.
Articolul 8. Respectarea dreptului internațional și a tratatelor internaționale
(1) Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizației Națiunilor Unite și tratatele la 

care este parte, să-și bazeze relațiile cu alte state pe principiile și normele unanim recunoscute ale 
dreptului internațional.

(2) Intrarea în vigoare a unui tratat internațional conținînd dispoziții contrare Constituției va 
trebui precedată de o revizuire a acesteia.

Articolul 9. Principiile fundamentale privind proprietatea
(1) Proprietatea este publică și privată. Ea se constituie din bunuri materiale și intelectuale.
(2) Proprietatea nu poate fi folosită în detrimentul drepturilor, libertăților și demnității omului.
(3) Piața, libera inițiativă economică, concurența loială sînt factorii de bază ai economiei.
 Articolul 10. Unitatea poporului și dreptul la identitate
(1) Statul are ca fundament unitatea poporului Republicii Moldova. Republica Moldova este 

patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi.
(2) Statul recunoaște și garantează dreptul tuturor cetățenilor la păstrarea, la dezvoltarea și la 

exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase.
Articolul 11. Republica Moldova, stat neutru
(1) Republica Moldova proclamă neutralitatea sa permanentă.
(2) Republica Moldova nu admite dislocarea de trupe militare ale altor state pe teritoriul său.
Articolul 12. Simbolurile statului
(1) Republica Moldova are drapel, stemă și imn.
(2) Drapelul de Stat al Republicii Moldova este tricolor. Culorile sînt dispuse vertical, în ordinea 

următoare, începînd de la lance: albastru, galben, roșu. În centru, pe fîșia de culoare galbenă, este 
imprimată Stema de Stat a Republicii Moldova.

(3) Stema de Stat a Republicii Moldova reprezintă un scut tăiat pe orizontală avînd în partea 
superioară cromatică roșie, în cea inferioară – albastră, încărcat cu capul de bour avînd între 
coarne o stea cu opt raze. Capul de bour este flancat în dreapta de o roză cu cinci petale, iar în 
stînga de o semilună conturnată. Toate elementele reprezentate în scut sînt de aur (galbene). 
Scutul este plasat pe pieptul unei acvile naturale purtînd în cioc o cruce de aur (acvila cruciată) și 
ținînd în gheara dreaptă o ramură verde de măslin, iar în cea stîngă un sceptru de aur.
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(4) Imnul de Stat al Republicii Moldova se stabilește prin lege organică.
(5) Drapelul, stema și imnul sînt simbolurile de stat ale Republicii Moldova și sînt ocrotite de lege.
Articolul 13. Limba de stat, funcționarea celorlalte limbi
(1) Limba de stat a Republicii Moldova este limba moldovenească, funcționînd pe baza grafiei 

latine.
(2) Statul recunoaște și protejează dreptul la păstrarea, la dezvoltarea și la funcționarea limbii 

ruse și a altor limbi vorbite pe teritoriul țării.
(3) Statul facilitează studierea limbilor de circulație internațională.
(4) Modul de funcționare a limbilor pe teritoriul Republicii Moldova se stabilește prin lege 

organică.
Articolul 14. Capitala
Capitala Republicii Moldova este orașul Chișinău.
 

TITLUL II
DREPTURILE, LIBERTĂȚILE ȘI ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE
Articolul 15. Universalitatea
Cetățenii Republicii Moldova beneficiază de drepturile și de libertățile consacrate prin Consti-

tuție și prin alte legi și au obligațiile prevăzute de acestea.
Articolul 16. Egalitatea
(1) Respectarea și ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.
(2) Toți cetățenii Republicii Moldova sînt egali în fața legii și a autorităților publice, fără deose-

bire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau 
de origine socială.

Articolul 17. Cetățenia Republicii Moldova
(1) Cetățenia Republicii Moldova se dobîndește, se păstrează ori se pierde în condițiile prevă-

zute de legea organică.
(2) Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetățenia sa și nici de dreptul de a-și schimba 

cetățenia.
Articolul 18. Protecția cetățenilor Republicii Moldova
(1) Cetățenii Republicii Moldova beneficiază de protecția statului atît în țară, cît și în străinătate.
(2) Cetățenii Republicii Moldova nu pot fi extrădați sau expulzați din țară.
Articolul 19. Statutul juridic al cetățenilor străini și al apatrizilor
(1) Cetățenii străini și apatrizii au aceleași drepturi și îndatoriri ca și cetățenii Republicii 

Moldova, cu excepțiile stabilite de lege.
(2) Cetățenii străini și apatrizii pot fi extrădați numai în baza unei convenții internaționale, în 

condiții de reciprocitate sau în temeiul hotărîrii instanței de judecată.
(3) Dreptul de azil se acordă și se retrage în condițiile legii, cu respectarea tratatelor internați-

onale la care Republica Moldova este parte.
Articolul 20. Accesul liber la justiție
(1) Orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești compe-

tente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile și interesele sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiție.
Articolul 21. Prezumția nevinovăției
Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată pînă cînd vinovăția sa va fi 

dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate 
garanțiile necesare apărării sale.
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Articolul 22. Neretroactivitatea legii
Nimeni nu va fi condamnat pentru acțiuni sau omisiuni care, în momentul comiterii, nu 

constituiau un act delictuos. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsă mai aspră decît cea care 
era aplicabilă în momentul comiterii actului delictuos.

Articolul 23. Dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle
(1) Fiecare om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică.
(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle. În acest scop 

statul publică și face accesibile toate legile și alte acte normative.
 
Capitolul II. DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE FUNDAMENTALE
Articolul 24. Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică
(1) Statul garantează fiecărui om dreptul la viață și la integritate fizică și psihică.
(2) Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori degra-

dante.
(3) Pedeapsa cu moartea este abolită. Nimeni nu poate fi condamnat la o asemenea pedeapsă 

și nici executat.
Articolul 25. Libertatea individuală și siguranța persoanei
(1) Libertatea individuală și siguranța persoanei sînt inviolabile.
(2) Percheziționarea, reținerea sau arestarea unei persoane sînt permise numai în cazurile și cu 

procedura prevăzute de lege.
(3) Reținerea nu poate depăși 72 de ore.
(4) Arestarea se face în temeiul unui mandat, emis de judecător, pentru o durată de cel mult 30 

de zile. Asupra legalității mandatului se poate depune recurs, în condițiile legii, în instanța jude-
cătorească ierarhic superioară. Termenul arestării poate fi prelungit numai de către judecător sau 
de către instanța judecătorească, în condițiile legii, cel mult pînă la 12 luni.

(5) Celui reținut sau arestat i se aduc de îndată la cunoștință motivele reținerii sau ale arestării, 
iar învinuirea – în cel mai scurt termen; motivele reținerii și învinuirea se aduc la cunoștință 
numai în prezența unui avocat, ales sau numit din oficiu.

(6) Eliberarea celui reținut sau arestat este obligatorie dacă motivele reținerii sau arestării au 
dispărut.

Articolul 26. Dreptul la apărare
(1) Dreptul la apărare este garantat.
(2) Fiecare om are dreptul să reacționeze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea 

drepturilor și libertăților sale.
(3) În tot cursul procesului părțile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din 

oficiu.
(4) Amestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele prevăzute se pedep-

sește prin lege.
Articolul 27. Dreptul la libera circulație
(1) Dreptul la libera circulație în țară este garantat.
(2) Oricărui cetățean al Republicii Moldova îi este asigurat dreptul de a-și stabili domiciliul sau 

reședința în orice localitate din țară, de a ieși, de a emigra și de a reveni în țară.
Articolul 28. Viața intimă, familială și privată
Statul respectă și ocrotește viața intimă, familială și privată.
Articolul 29. Inviolabilitatea domiciliului
(1) Domiciliul și reședința sînt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămîne în domiciliul 

sau în reședința unei persoane fără consimțămîntul acesteia.
(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege în următoarele situații:
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a) pentru executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărîri judecătorești;
b) pentru înlăturarea unei primejdii care amenință viața, integritatea fizică sau bunurile 

unei persoane;
c) pentru prevenirea răspîndirii unei epidemii.

(3) Perchezițiile și cercetările la fața locului pot fi ordonate și efectuate numai în condițiile legii.
(4) Perchezițiile în timpul nopții sînt interzise, în afară de cazul unui delict flagrant.
Articolul 30. Secretul corespondenței
(1) Statul asigură secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poștale, al convorbirilor 

telefonice și al celorlalte mijloace legale de comunicare.
(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege în cazurile cînd această derogare 

este necesară în interesele securității naționale, bunăstării economice a țării, ordinii publice și în 
scopul prevenirii infracțiunilor.

Articolul 31. Libertatea conștiinței
(1) Libertatea conștiinței este garantată. Ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranță și de 

respect reciproc.
(2) Cultele religioase sînt libere și se organizează potrivit statutelor proprii, în condițiile legii.
(3) În relațiile dintre cultele religioase sînt interzise orice manifestări de învrăjbire.
(4) Cultele religioase sînt autonome, separate de stat și se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv 

prin înlesnirea asistenței religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în aziluri și în orfelinate.
Articolul 32. Libertatea opiniei și a exprimării
(1) Oricărui cetățean îi este garantată libertatea gîndirii, a opiniei, precum și libertatea expri-

mării în public prin cuvînt, imagine sau prin alt mijloc posibil.
(2) Libertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea, demnitatea sau dreptul altei persoane la 

viziune proprie.
(3) Sînt interzise și pedepsite prin lege contestarea și defăimarea statului și a poporului, 

îndemnul la război de agresiune, la ură națională, rasială sau religioasă, incitarea la discriminare, 
la separatism teritorial, la violență publică, precum și alte manifestări ce atentează la regimul 
constituțional.

Articolul 33. Libertatea creației
(1) Libertatea creației artistice și științifice este garantată. Creația nu este supusă cenzurii.
(2) Dreptul cetățenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale și morale ce apar în 

legătură cu diverse genuri de creație intelectuală sînt apărate de lege.
(3) Statul contribuie la păstrarea, la dezvoltarea și la propagarea realizărilor culturii și științei, 

naționale și mondiale.
Articolul 34. Dreptul la informație
(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit.
(2) Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sînt obligate să asigure informarea 

corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal.
(3) Dreptul la informație nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecție a cetățenilor sau 

siguranța națională.
(4) Mijloacele de informare publică, de stat sau private, sînt obligate să asigure informarea 

corectă a opiniei publice.
(5) Mijloacele de informare publică nu sînt supuse cenzurii.
Articolul 35. Dreptul la învățătură
(1) Dreptul la învățătură este asigurat prin învățămîntul general obligatoriu, prin învățămîntul 

liceal și prin cel profesional, prin învățămîntul superior, precum și prin alte forme de instruire și 
de perfecționare.

(2) Statul asigură, în condițiile legii, dreptul de a alege limba de educare și instruire a persoanelor.
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(3) Studierea limbii de stat se asigură în instituțiile de învățămînt de toate gradele.
(4) Învățămîntul de stat este gratuit.
(5) Instituțiile de învățămînt, inclusiv cele nestatale, se înființează și își desfășoară activitatea 

în condițiile legii.
(6) Instituțiile de învățămînt superior beneficiază de dreptul la autonomie.
(7) Învățămîntul liceal, profesional și cel superior de stat este egal accesibil tuturor, pe bază de merit.
(8) Statul asigură, în condițiile legii, libertatea învățămîntului religios. Învățămîntul de stat este laic.
(9) Dreptul prioritar de a alege sfera de instruire a copiilor revine părinților.
Articolul 36. Dreptul la ocrotirea sănătății
(1) Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat.
(2) Minimul asigurării medicale oferit de stat este gratuit.
(3) Structura sistemului național de ocrotire a sănătății și mijloacele de protecție a sănătății 

fizice și mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii organice.
Articolul 37. Dreptul la un mediu înconjurător sănătos
(1) Fiecare om are dreptul la un mediu înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic 

pentru viață și sănătate, precum și la produse alimentare și obiecte de uz casnic inofensive.
(2) Statul garantează fiecărui om dreptul la accesul liber și la răspîndirea informațiilor veridice 

privitoare la starea mediului natural, la condițiile de viață și de muncă, la calitatea produselor 
alimentare și a obiectelor de uz casnic.

(3) Tăinuirea sau falsificarea informațiilor despre factorii ce sînt în detrimentul sănătății oame-
nilor se interzice prin lege.

(4) Persoanele fizice și juridice răspund pentru daunele pricinuite sănătății și avutului unei 
persoane ca urmare a unor contravenții ecologice.

Articolul 38. Dreptul de vot și dreptul de a fi ales
(1) Voința poporului constituie baza puterii de stat. Această voință se exprimă prin alegeri 

libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat.
(2) Cetățenii Republicii Moldova au drept de vot de la vîrsta de 18 ani, împliniți pînă în ziua 

alegerilor inclusiv, excepție făcînd cei puși sub interdicție în modul stabilit de lege.
(3) Dreptul de a fi aleși le este garantat cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot, în con-

dițiile legii.
Articolul 39. Dreptul la administrare
(1) Cetățenii Republicii Moldova au dreptul de a participa la administrarea treburilor publice 

nemijlocit, precum și prin reprezentanții lor.
(2) Oricărui cetățean i se asigură, potrivit legii, accesul la o funcție publică.
Articolul 40. Libertatea întrunirilor
Mitingurile, demonstrațiile, manifestările, procesiunile sau orice alte întruniri sînt libere și se 

pot organiza și desfășura numai în mod pașnic, fără nici un fel de arme.
Articolul 41. Libertatea partidelor și a altor organizații social-politice
(1) Cetățenii se pot asocia liber în partide și în alte organizații social-politice. Ele contribuie la 

definirea și la exprimarea voinței politice a cetățenilor și, în condițiile legii, participă la alegeri.
(2) Partidele și alte organizații social-politice sînt egale în fața legii.
(3) Statul asigură respectarea drepturilor și intereselor legitime ale partidelor și ale altor orga-

nizații social-politice.
(4) Partidele și alte organizații social-politice care, prin scopurile ori prin activitatea lor, mili-

tează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept, a suveranității și indepen-
denței, a integrității teritoriale a Republicii Moldova sînt neconstituționale.

(5) Asociațiile secrete sînt interzise.
(6) Activitatea partidelor constituite din cetățeni străini este interzisă.
(7) Funcțiile publice ai căror titulari nu pot face parte din partide se stabilesc prin lege organică.
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Articolul 42. Dreptul de a întemeia și de a se afilia la sindicate
(1) Orice salariat are dreptul de a întemeia și de a se afilia la sindicate pentru apărarea intere-

selor sale.
(2) Sindicatele se constituie și își desfășoară activitatea potrivit cu statutele lor, în condițiile 

legii. Ele contribuie la apărarea intereselor profesionale, economice și sociale ale salariaților.
Articolul 43. Dreptul la muncă și la protecția muncii
(1) Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiții echitabile și 

satisfăcătoare de muncă, precum și la protecția împotriva șomajului.
(2) Salariații au dreptul la protecția muncii. Măsurile de protecție privesc securitatea și igiena 

muncii, regimul de muncă al femeilor și al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, 
repaosul săptămînal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiții grele, precum și alte 
situații specifice.

(3) Durata săptămînii de muncă este de cel mult 40 de ore.
(4) Dreptul la negocieri în materie de muncă și caracterul obligatoriu al convențiilor colective 

sînt garantate.
Articolul 44. Interzicerea muncii forțate
(1) Munca forțată este interzisă.
(2) Nu constituie muncă forțată:

a) serviciul cu caracter militar sau activitățile desfășurate în locul acestuia de cei care, 
potrivit legii, nu satisfac serviciul militar obligatoriu;

b) munca unei persoane condamnate, prestată în condiții normale, în perioada de detenție 
sau de libertate condiționată;

c) prestațiile impuse în situația creată de calamități ori de alt pericol, precum și cele care fac 
parte din obligațiile civile normale, stabilite de lege.

Articolul 45. Dreptul la grevă
(1) Dreptul la grevă este recunoscut. Grevele pot fi declanșate numai în scopul apărării intere-

selor profesionale cu caracter economic și social ale salariaților.
(2) Legea stabilește condițiile de exercitare a dreptului la grevă, precum și răspunderea pentru 

declanșarea nelegitimă a grevelor.
Articolul 46. Dreptul la proprietate privată și protecția acesteia
(1) Dreptul la proprietate privată, precum și creanțele asupra statului, sînt garantate.
(2) Nimeni nu poate fi expropriat decît pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit 

legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire.
(3) Averea dobîndită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobîndirii se prezumă.
(4) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate 

numai în condițiile legii.
(5) Dreptul de proprietate privată obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului 

înconjurător și asigurarea bunei vecinătăți, precum și la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit 
legii, revin proprietarului.

(6) Dreptul la moștenire a proprietății private este garantat.
Articolul 47. Dreptul la asistență și protecție socială
(1) Statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i 

asigure sănătatea și bunăstarea, lui și familiei lui, cuprinzînd hrana, îmbrăcămintea, locuința, 
îngrijirea medicală, precum și serviciile sociale necesare.

(2) Cetățenii au dreptul la asigurare în caz de: șomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrînețe sau 
în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistență, în urma unor împrejurări indepen-
dente de voința lor.
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Articolul 48. Familia
(1) Familia constituie elementul natural și fundamental al societății și are dreptul la ocrotire 

din partea societății și a statului.
(2) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între bărbat și femeie, pe egalitatea lor în 

drepturi și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor.
(3) Condițiile de încheiere, de desfacere și de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege.
(4) Copiii sînt obligați să aibă grijă de părinți și să le acorde ajutor.
Articolul 49. Protecția familiei și a copiilor orfani
(1) Statul facilitează, prin măsuri economice și prin alte măsuri, formarea familiei și îndepli-

nirea obligațiilor ce îi revin.
(2) Statul ocrotește maternitatea, copiii și tinerii, stimulînd dezvoltarea instituțiilor necesare.
(3) Toate preocupările privind întreținerea, instruirea și educația copiilor orfani și a celor 

lipsiți de ocrotirea părinților revin statului și societății. Statul stimulează și sprijină activitățile de 
binefacere față de acești copii.

Articolul 50. Ocrotirea mamei, copiilor și a tinerilor
(1) Mama și copilul au dreptul la ajutor și ocrotire specială. Toți copiii, inclusiv cei născuți în 

afara căsătoriei, se bucură de aceeași ocrotire socială.
(2) Copiii și tinerii se bucură de un regim special de asistență în realizarea drepturilor lor.
(3) Statul acordă alocațiile necesare pentru copii și ajutoare pentru îngrijirea copiilor bolnavi 

ori handicapați. Alte forme de asistență socială pentru copii și tineri se stabilesc prin lege.
(4) Exploatarea minorilor, folosirea lor în activități care le-ar dăuna sănătății, moralității sau 

care le-ar pune în primejdie viața ori dezvoltarea normală sînt interzise.
(5) Autoritățile publice asigură condiții pentru participarea liberă a tinerilor la viața socială, 

economică, culturală și sportivă a țării.
Articolul 51. Protecția persoanelor handicapate
(1) Persoanele handicapate beneficiază de o protecție specială din partea întregii societăți. 

Statul asigură pentru ele condiții normale de tratament, de readaptare, de învățămînt, de instruire 
și de integrare socială.

(2) Nimeni nu poate fi supus nici unui tratament medical forțat, decît în cazurile prevăzute de 
lege.

Articolul 52. Dreptul de petiționare
(1) Cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții formulate numai în 

numele semnatarilor.
(2) Organizațiile legal constituite au dreptul să adreseze petiții exclusiv în numele colectivelor 

pe care le reprezintă.
Articolul 53. Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
(1) Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un act administrativ 

sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptățită să obțină recunoașterea 
dreptului pretins, anularea actului și repararea pagubei.

(2) Statul răspunde patrimonial, potrivit legii, pentru prejudiciile cauzate prin erorile săvîrșite 
în procesele penale de către organele de anchetă și instanțele judecătorești.

Articolul 54. Restrîngerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți
(1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile și 

libertățile fundamentale ale omului și cetățeanului.
(2) Exercițiul drepturilor și libertăților nu poate fi supus altor restrîngeri decît celor prevăzute 

de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internațional și sînt nece-
sare în interesele securității naționale, integrității teritoriale, bunăstării economice a țării, ordinii 
publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă și infracțiunilor, protejării drepturilor, libertă-
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ților și demnității altor persoane, împiedicării divulgării informațiilor confidențiale sau garantării 
autorității și imparțialității justiției.

(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrîngerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.
(4) Restrîngerea trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o și nu poate atinge 

existența dreptului sau a libertății.
 
Capitolul III. ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE
Articolul 55. Exercitarea drepturilor și a libertăților
Orice persoană își exercită drepturile și libertățile constituționale cu bunăcredință, fără să 

încalce drepturile și libertățile altora.
Articolul 56. Devotamentul față de țară
(1) Devotamentul față de țară este sacru.
(2) Cetățenii cărora le sînt încredințate funcții publice, precum și militarii, răspund de îndepli-

nirea cu credință a obligațiilor ce le revin și, în cazurile prevăzute de lege, depun jurămîntul cerut 
de ea.

Articolul 57. Apărarea Patriei
(1) Apărarea Patriei este un drept și o datorie sfîntă a fiecărui cetățean.
(2) Serviciul militar este satisfăcut în cadrul forțelor militare, destinate apărării naționale, pazei 

frontierei și menținerii ordinii publice, în condițiile legii.
Articolul 58. Contribuții financiare
(1) Cetățenii au obligația să contribuie, prin impozite și prin taxe, la cheltuielile publice.
(2) Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure așezarea justă a sarcinilor fiscale.
(3) Orice alte prestații sînt interzise, în afara celor stabilite prin lege.
Articolul 59. Protecția mediului înconjurător și ocrotirea monumentelor
Protecția mediului înconjurător, conservarea și ocrotirea monumentelor istorice și culturale 

constituie o obligație a fiecărui cetățean.
 
Capitolul III1. AVOCATUL POPORULUI
[Cap.III1 introdus prin Legea nr.70 din 13.04.2017, în vigoare 19.05.2017]
Articolul 591 .Statutul și rolul Avocatului Poporului
(1) Avocatul Poporului asigură promovarea și protecția drepturilor și libertăților fundamen-

tale ale omului.
(2) Poate fi numit Avocat al Poporului persoana care se bucură de o reputație ireproșabilă, are 

înaltă competență profesională și activitate notorie în domeniul apărării și promovării dreptu-
rilor omului.

(3) Avocatul Poporului este numit în funcție de către Parlament, cu votul majorității deputa-
ților aleși, în baza unei proceduri transparente de selecție, prevăzută de lege, pentru un mandat 
de 7 ani, care nu poate fi reînnoit. Pe durata mandatului, Avocatul Poporului este independent și 
imparțial. Acesta nu poate fi supus niciunui mandat imperativ sau reprezentativ.

(4) Avocatul Poporului nu răspunde juridic pentru opiniile exprimate în legătură cu exerci-
tarea mandatului.

(5) Avocatul Poporului nu poate îndeplini nicio altă funcție remunerată, cu excepția activității 
didactice, științifice sau de creație. Avocatul Poporului nu are dreptul să desfășoare activitate 
politică și nu poate fi membru al vreunui partid politic.

(6) Imixtiunea în activitatea Avocatului Poporului, ignorarea intenționată a sesizărilor și a 
recomandărilor acestuia, precum și împiedicarea sub orice formă a activității lui atrag răspun-
derea juridică în conformitate cu legea.
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(7) Avocatul Poporului poate fi revocat din funcție cu votul a 2/3 din deputații aleși, cu respec-
tarea procedurii stabilite de lege, care să prevadă audierea prealabilă a acestuia.

(8) Modul de organizare și funcționare a instituției Avocatului Poporului se stabilește prin lege 
organică.

[Art.591 introdus prin Legea nr.70 din 13.04.2017, în vigoare 19.05.2017]
 

TITLUL III. AUTORITĂȚILE PUBLICE
Capitolul IV. PARLAMENTUL
Secțiunea 1. Organizare și funcționare
Articolul 60. Parlamentul, organ reprezentativ suprem și legislativ
(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova și unica 

autoritate legislativă a statului.
(2) Parlamentul este compus din 101 deputați.
Articolul 61. Alegerea Parlamentului
(1) Parlamentul este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat.
(2) Modul de organizare și de desfășurare a alegerilor este stabilit prin lege organică.
(3) Alegerile deputaților în Parlament se desfășoară în cel mult 3 luni de la expirarea manda-

tului sau de la dizolvarea Parlamentului precedent.
Articolul 62. Validarea mandatului de deputat
Curtea Constituțională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăște validarea man-

datului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislației electorale.
Articolul 63. Durata mandatului
(1) Parlamentul este ales pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, 

în caz de război sau de catastrofă.
(2) Parlamentul se întrunește, la convocarea Președintelui Republicii Moldova, în cel mult 30 

de zile de la alegeri.
(3) Mandatul Parlamentului se prelungește pînă la întrunirea legală a noii componențe. În 

această perioadă nu poate fi modificată Constituția și nu pot fi adoptate, modificate sau abrogate 
legi organice.

(4) Proiectele de legi sau propunerile legislative înscrise pe ordinea de zi a Parlamentului prece-
dent își continuă procedura în noul Parlament.

Articolul 64. Organizarea internă
(1) Structura, organizarea și funcționarea Parlamentului se stabilesc prin regulament. Resur-

sele financiare ale Parlamentului sînt prevăzute în bugetul aprobat de acesta.
(2) Președintele Parlamentului se alege prin vot secret, cu majoritatea voturilor deputaților 

aleși, pe durata mandatului Parlamentului. El poate fi revocat în orice moment prin vot secret de 
către Parlament cu o majoritate de cel puțin două treimi din voturile tuturor deputaților.

(3) Vicepreședinții se aleg la propunerea Președintelui Parlamentului, cu consultarea fracțiu-
nilor parlamentare.

Articolul 65. Caracterul public al ședințelor
(1) Ședințele Parlamentului sînt publice.
(2) Parlamentul poate hotărî ca anumite ședințe să fie închise.
Articolul 66. Atribuțiile de bază
Parlamentul are următoarele atribuții de bază:

a) adoptă legi, hotărîri și moțiuni;
b) declară referendumuri;
c) interpretează legile și asigură unitatea reglementărilor legislative pe întreg teritoriul țării;
d) aprobă direcțiile principale ale politicii interne și externe a statului;
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e) aprobă doctrina militară a statului;
f) exercită controlul parlamentar asupra puterii executive, sub formele și în limitele prevă-

zute de Constituție;
g) ratifică, denunță, suspendă și anulează acțiunea tratatelor internaționale încheiate de 

Republica Moldova;
h) aprobă bugetul statului și exercită controlul asupra lui;
i) exercită controlul asupra acordării împrumuturilor de stat, asupra ajutorului economic 

și de altă natură acordat unor state străine, asupra încheierii acordurilor privind împru-
muturile și creditele de stat din surse străine;

j) alege și numește persoane oficiale de stat, în cazurile prevăzute de lege;
k) aprobă ordinele și medaliile Republicii Moldova;
l) declară mobilizarea parțială sau generală;
m) declară starea de urgență, de asediu și de război;
n) inițiază cercetarea și audierea oricăror chestiuni ce se referă la interesele societății;
o) suspendă activitatea organelor administrației publice locale, în cazurile prevăzute de lege;
p) adoptă acte privind amnistia;
r) îndeplinește alte atribuții, stabilite prin Constituție și legi.

Articolul 67. Sesiuni
(1) Parlamentul se întrunește în două sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune începe în luna 

februarie și nu poate depăși sfîrșitul lunii iulie. A doua sesiune începe în luna septembrie și nu 
poate depăși sfîrșitul lunii decembrie.

(2) Parlamentul se întrunește și în sesiuni extraordinare sau speciale, la cererea Președintelui 
Republicii Moldova, a Președintelui Parlamentului sau a unei treimi din deputați.

Secțiunea a 2-a. Statutul deputaților
Articolul 68. Mandatul reprezentativ
(1) În exercitarea mandatului, deputații sînt în serviciul poporului.
(2) Orice mandat imperativ este nul.
Articolul 69. Mandatul deputaților
(1) Deputații intră în exercițiul mandatului sub condiția validării.
(2) Calitatea de deputat încetează la data întrunirii legale a Parlamentului nou ales, în caz de 

demisie, de ridicare a mandatului, de incompatibilitate sau de deces.
Articolul 70. Incompatibilități și imunități
(1) Calitatea de deputat este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții retribuite, cu 

excepția activității didactice și științifice..
(2) Alte incompatibilități se stabilesc prin lege organică.
(3) Deputatul nu poate fi reținut, arestat, percheziționat, cu excepția cazurilor de infracțiune 

flagrantă, sau trimis în judecată fără încuviințarea Parlamentului, după ascultarea sa.
Articolul 71. Independența opiniilor
Deputatul nu poate fi persecutat sau tras la răspundere juridică pentru voturile sau pentru 

opiniile exprimate în exercitarea mandatului.
 

Secțiunea a 3-a. Legiferarea
Articolul 72. Categorii de legi
(1) Parlamentul adoptă legi constituționale, legi organice și legi ordinare.
(2) Legile constituționale sînt cele de revizuire a Constituției.
(3) Prin lege organică se reglementează:

a) sistemul electoral;
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b) organizarea și desfășurarea referendumului;
c) organizarea și funcționarea Parlamentului;
d) organizarea și funcționarea Guvernului;
c) organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Consiliului Superior al Magistra-

turii, a instanțelor judecătorești, a contenciosului administrativ;
f) organizarea administrației locale, a teritoriului, precum și regimul general privind auto-

nomia locală;
g) organizarea și funcționarea partidelor politice;
h) modul de stabilire a zonei economice exclusive;
i) regimul juridic general al proprietății și al moștenirii;
j) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele și protecția socială;
k) organizarea generală a învățămîntului;
l) regimul general al cultelor religioase;
m) regimul stării de urgență, de asediu și de război;
n) infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora;
o) acordarea amnistiei și grațierii;
p) celelalte domenii pentru care, în Constituție, se prevede adoptarea de legi organice;
r) alte domenii pentru care Parlamentul consideră necesară adoptarea de legi organice.

(4) Legile ordinare intervin în orice domeniu al relațiilor sociale, cu excepția celor rezervate 
legilor constituționale și legilor organice.

Articolul 73. Inițiativa legislativă
Dreptul de inițiativă legislativă aparține deputaților în Parlament, Președintelui Republicii 

Moldova, Guvernului, Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia.
Articolul 74. Adoptarea legilor și a hotărîrilor
(1) Legile organice se adoptă cu votul majorității deputaților aleși, după cel puțin două lecturi.
(2) Legile ordinare și hotărîrile se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți.
(3) Proiectele de lege prezentate de Guvern, precum și propunerile legislative ale deputaților 

acceptate de acesta sînt examinate de Parlament în modul și după prioritățile stabilite de Guvern, 
inclusiv în procedură de urgență. Alte propuneri legislative se examinează în modul stabilit.

(4) Legile se trimit, spre promulgare, Președintelui Republicii Moldova.
Articolul 75. Referendumul
(1) Cele mai importante probleme ale societății și ale statului sînt supuse referendumului.
(2) Hotărîrile adoptate potrivit rezultatelor referendumului republican au putere juridică 

supremă.
Articolul 76. Intrarea în vigoare a legii
Legea se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la data publicării 

sau la data prevăzută în textul ei. Nepublicarea legii atrage inexistența acesteia.
 
Capitolul V. PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
Articolul 77. Președintele Republicii Moldova, șeful statului
(1) Președintele Republicii Moldova este șeful statului.
(2) Președintele Republicii Moldova reprezintă statul și este garantul suveranității, indepen-

denței naționale, al unității și integrității teritoriale a țării.
Articolul 78. Alegerea Președintelui
(1) Președintele Republicii Moldova este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber 

exprimat.
(2) Poate fi ales Președinte al Republicii Moldova cetățeanul cu drept de vot care are 40 de ani 

împliniți, a locuit sau locuiește permanent pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puțin de 10 
ani și posedă limba de stat.
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(3) Este declarat ales candidatul care a întrunit cel puțin jumătate din voturile alegătorilor ce 
au participat la alegeri.

(4) În cazul în care nici unul dintre candidați nu a întrunit această majoritate, se organizează al 
doilea tur de scrutin, între primii doi candidați stabiliți în ordinea numărului de voturi obținute în 
primul tur. Este declarat ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi, cu condiția 
că numărul acestora e mai mare decât numărul voturilor exprimate împotriva candidatului.

(6) Procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova este stabilită prin lege organică.
Articolul 79. Validarea mandatului și depunerea jurămîntului
(1) Rezultatul alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova este validat de 

Curtea Constituțională.
(2) Candidatul a cărui alegere a fost validată depune în fața Parlamentului și a Curții Constitu-

ționale, cel tîrziu la 45 de zile după alegeri, următorul jurămînt:
„Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Con-

stituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suvera-
nitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei”.

Articolul 80. Durata mandatului
(1) Mandatul Președintelui Republicii Moldova durează 4 ani și se exercită de la data depunerii 

jurămîntului.
(2) Președintele Republicii Moldova își exercită mandatul pînă la depunerea jurămîntului de 

către Președintele nou ales.
(3) Mandatul Președintelui Republicii Moldova poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de 

război sau de catastrofă.
(4) Nici o persoană nu poate îndeplini funcția de Președinte al Republicii Moldova decît pentru 

cel mult două mandate consecutive.
Articolul 81. Incompatibilități și imunități
(1) Calitatea de Președinte al Republicii Moldova este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte 

funcții retribuite.
(2) Președintele Republicii Moldova se bucură de imunitate. El nu poate fi tras la răspundere 

juridică pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului.
(3) Parlamentul poate hotărî punerea sub acuzare a Președintelui Republicii Moldova, cu votul 

a cel puțin două treimi din numărul deputaților aleși, în cazul în care săvîrșește o infracțiune. 
Competența de judecată aparține Curții Supreme de Justiție, în condițiile legii. Președintele este 
demis de drept la data rămînerii definitive a sentinței de condamnare.

Articolul 82. Numirea Guvernului
[Art.82 abrogat prin Legea nr.1115-XIV din 05.07.2000, în vigoare 28.07.2000]
Articolul 83. Participarea la ședințele Guvernului.
Consultarea Guvernului
[Art.83 abrogat prin Legea nr.1115-XIV din 05.07.2000, în vigoare 28.07.2000]
Articolul 84. Mesaje
(1) Președintele Republicii Moldova poate lua parte la lucrările Parlamentului.
(2) Președintele Republicii Moldova adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele 

probleme ale națiunii.
Articolul 85. Dizolvarea Parlamentului
(1) În cazul imposibilității formării Guvernului sau al blocării procedurii de adoptare a legilor 

timp de 3 luni, Președintele Republicii Moldova, după consultarea fracțiunilor parlamentare, 
poate să dizolve Parlamentul.

(2) Parlamentul poate fi dizolvat, dacă nu a acceptat votul de încredere pentru formarea Guver-
nului, în termen de 45 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două 
solicitări de învestitură.
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(3) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.
(4) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Președintelui Republicii 

Moldova, și nici în timpul stării de urgență, de asediu sau de război.
Articolul 86. Atribuții în domeniul politicii externe
(1) Președintele Republicii Moldova poartă tratative și ia parte la negocieri, încheie tratate 

internaționale în numele Republicii Moldova și le prezintă, în modul și în termenul stabilit prin 
lege, spre ratificare Parlamentului.

(2) Președintele Republicii Moldova, la propunerea Guvernului, acreditează și recheamă repre-
zentanții diplomatici ai Republicii Moldova și aprobă înființarea, desființarea sau schimbarea 
rangului misiunilor diplomatice.

(3) Președintele Republicii Moldova primește scrisorile de acreditare și de rechemare ale repre-
zentanților diplomatici ai altor state în Republica Moldova.

Articolul 87. Atribuții în domeniul apărării
(1) Președintele Republicii Moldova este comandantul suprem al forțelor armate.
(2) Președintele Republicii Moldova poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, 

mobilizarea parțială sau generală.
(3) În caz de agresiune armată îndreptată împotriva țării, Președintele Republicii Moldova ia 

măsuri pentru respingerea agresiunii, declară stare de război și le aduce, neîntîrziat, la cunoștința 
Parlamentului. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la 
declanșarea agresiunii.

(4) Președintele Republicii Moldova poate lua și alte măsuri pentru asigurarea securității nați-
onale și a ordinii publice, în limitele și în condițiile legii.

Articolul 88. Alte atribuții
Președintele Republicii Moldova îndeplinește și următoarele atribuții:
a) conferă decorații și titluri de onoare;
b) acordă grade militare supreme prevăzute de lege;
c) soluționează problemele cetățeniei Republicii Moldova și acordă azil politic;
d) numește în funcții publice, în condițiile prevăzute de lege;
e) acordă grațiere individuală;
f) poate cere poporului să-și exprime, prin referendum, voința asupra problemelor de interes 

național;
g) acordă ranguri diplomatice;
h) conferă grade superioare de clasificare lucrătorilor din procuratură, judecătorii și altor cate-

gorii de funcționari, în condițiile legii;
i) suspendează actele Guvernului, ce contravin legislației, pînă la adoptarea hotărîrii definitive 

a Curții Constituționale;
j) exercită și alte atribuții stabilite prin lege.
Articolul 89. Suspendarea din funcție
(1) În cazul săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției, Președintele 

Republicii Moldova poate fi suspendat din funcție de Parlament, cu votul a două treimi din deputați.
(2) Propunerea de suspendare din funcție poate fi inițiată de cel puțin o treime din deputați și 

se aduce, neîntârziat, la cunoștința Președintelui Republicii Moldova. Președintele poate da Parla-
mentului explicații cu privire la faptele ce i se impută.

(3) Dacă propunerea de suspendare din funcție este aprobată, în cel mult 30 de zile se organi-
zează un referendum pentru demiterea Președintelui.

Articolul 90. Vacanța funcției
(1) Vacanța funcției de Președinte al Republicii Moldova intervine în caz de expirare a manda-

tului, de demisie, de demitere, de imposibilitate definitivă a exercitării atribuțiilor sau de deces.
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(2) Cererea de demisie a Președintelui Republicii Moldova este prezentată Parlamentului, care 
se pronunță asupra ei.

(3) Imposibilitatea exercitării atribuțiilor mai mult de 60 de zile de către Președintele Repu-
blicii Moldova este confirmată de Curtea Constituțională în termen de 30 zile de la sesizare.

(4) În termen de 2 luni de la data la care a intervenit vacanța funcției de Președinte al Republicii 
Moldova, se vor organiza, în conformitate cu legea, alegeri pentru un nou Președinte.

Articolul 91. Interimatul funcției
Dacă funcția de Președinte al Republicii Moldova devine vacantă sau dacă Președintele este 

demis, ori dacă se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile, interimatul se 
asigură, în ordine, de Președintele Parlamentului sau de Primul-ministru.

Articolul 92. Răspunderea Președintelui interimar
Dacă persoana care asigură interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova săvîrșește 

fapte grave, prin care încalcă prevederile Constituției, se aplică articolul 89 alineatul (1) și arti-
colul 91.

Articolul 93. Promulgarea legilor
(1) Președintele Republicii Moldova promulgă legile.
(2) Președintele Republicii Moldova este în drept, în cazul în care are obiecții asupra unei legi, 

să o trimită, în termen de cel mult două saptămîni, spre reexaminare, Parlamentului. În cazul în 
care Parlamentul își menține hotărîrea adoptată anterior, Președintele promulgă legea.

Articolul 94. Actele Președintelui
(1) În exercitarea atribuțiilor sale, Președintele Republicii Moldova emite decrete, obligatorii 

pentru executare pe întreg teritoriul statului. Decretele se publică în Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova.

(2) Decretele emise de Președinte în exercitarea atribuțiilor sale prevăzute în articolul 86 
alineatul (2), articolul 87 alineatele (2), (3) și (4) se contrasemnează de către Primul-ministru.

Articolul 95. Resursele financiare ale aparatului Președintelui, indemnizația și alte drepturi
(1) Resursele financiare ale aparatului Președintelui Republicii Moldova se aprobă, la propu-

nerea acestuia, de către Parlament și se includ în bugetul de stat.
(2) Indemnizația și alte drepturi ale Președintelui Republicii Moldova se stabilesc prin lege.
 
Capitolul VI. GUVERNUL
Articolul 96. Rolul
(1) Guvernul asigură realizarea politicii interne și externe a statului și exercită conducerea 

generală a administrației publice.
(2) În exercitarea atribuțiilor, Guvernul se conduce de programul său de activitate, acceptat de 

Parlament.
Articolul 97. Structura
Guvernul este alcătuit din Prim-ministru, prim-viceprim-ministru, viceprim-miniștri, miniștri 

și alți membri stabiliți prin lege organică.
Articolul 98. Învestitura
(1) După consultarea fracțiunilor parlamentare, Președintele Republicii Moldova desemnează 

un candidat pentru funcția de Prim-ministru.
(2) Candidatul pentru funcția de Prim-ministru va cere, în termen de 15 zile de la desemnare, 

votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate și a întregii liste a Guvernului.
(3) Programul de activitate și lista Guvernului se dezbat în ședința Parlamentului. Acesta 

acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților aleși.
(4) În baza votului de încredere acordat de Parlament, Președintele Republicii Moldova 

numește Guvernul.
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(5) Guvernul își exercită atribuțiile din ziua depunerii jurămîntului de către membrii lui în  
fața Președintelui Republicii Moldova.

(6) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanță a funcției, Președintele Republicii 
Moldova revocă și numește, la propunerea Prim-ministrului, pe unii membri ai Guvernului.

Articolul 99. Incompatibilități
(1) Funcția de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții 

retribuite.
(2) Alte incompatibilități se stabilesc prin lege organică.
Articolul 100. Încetarea funcției de membru al Guvernului
Funcția de membru al Guvernului încetează în caz de demisie, de revocare, de incompatibili-

tate sau de deces.
Articolul 101. Prim-ministrul
(1) Prim-ministrul conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, respec-

tînd atribuțiile ce le revin.
(2) În cazul imposibilității Prim-ministrului de a-și exercita atribuțiile sau în cazul decesului 

acestuia, Președintele Republicii Moldova va desemna un alt membru al Guvernului ca Prim- 
ministru interimar pînă la formarea noului Guvern. Interimatul pe perioada imposibilității exer-
citării atribuțiilor încetează, dacă Prim-ministrul își reia activitatea în Guvern.

(3) În cazul demisiei Prim-ministrului, demisionează întregul Guvern.
Articolul 10. Actele Guvernului
(1) Guvernul adoptă hotărîri, ordonanțe și dispoziții.
(2) Hotărîrile se adoptă pentru organizarea executării legilor.
(3) Ordonanțele se emit în condițiile articolului 1062.
(4) Hotărîrile și ordonanțele adoptate de Guvern se semnează de Prim-ministru, se contrasem-

nează de miniștrii care au obligația punerii lor în executare și se publică în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova. Nepublicarea atrage inexistența hotărîrii sau ordonanței.

(5) Dispozițiile se emit de Prim-ministru pentru organizarea activității interne a Guvernului.
Articolul 103. Încetarea mandatului
(1) Guvernul își exercită mandatul pînă la data validării alegerilor pentru un nou Parlament.
(2) Guvernul, în cazul exprimării votului de neîncredere de către Parlament, al demisiei 

Prim-ministrului sau în cazul alineatului (1), îndeplinește numai funcțiile de administrare a 
treburilor publice, pînă la depunerea jurămîntului de către membrii noului Guvern.

 
Capitolul VII. RAPORTURILE PARLAMENTULUI CU GUVERNUL
Articolul 104. Informarea Parlamentului
(1) Guvernul este responsabil în fața Parlamentului și prezintă informațiile și documentele 

cerute de acesta, de comisiile lui și de deputați.
(2) Membrii Guvernului au acces la lucrările Parlamentului. Dacă li se solicită prezența, parti-

ciparea lor este obligatorie.
Articolul 105. Întrebări și interpelări
(1) Guvernul și fiecare dintre membrii săi sînt obligați să răspundă la întrebările sau la inter-

pelările formulate de deputați.
(2) Parlamentul poate adopta o moțiune prin care să-și exprime poziția față de obiectul inter-

pelării.
Articolul 106. Exprimarea neîncrederii
(1) Parlamentul, la propunerea a cel puțin o pătrime din deputați, își poate exprima neîncre-

derea în Guvern, cu votul majorității deputaților.
(2) Inițiativa de exprimare a neîncrederii se examinează după 3 zile de la data prezentării în 

Parlament.
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Articolul 1061. Angajarea răspunderii Guvernului
(1) Guvernul își poate angaja răspunderea în fața Parlamentului asupra unui program, unei 

declarații de politică generală sau unui proiect de lege.
(2) Guvernul este demis dacă moțiunea de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezen-

tarea programului, declarației de politică generală sau proiectului de lege, a fost votată în condi-
țiile articolului 106.

(3) Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege prezentat se consi-
deră adoptat, iar programul sau declarația de politică generală devine obligatorie pentru Guvern.

Articolul 1062. Delegarea legislativă
(1) În vederea realizării programului de activitate al Guvernului, Parlamentul poate adopta, 

la propunerea acestuia, o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe în 
domenii care nu fac obiectul legilor organice.

(2) Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul și data pînă la care se pot emite 
ordonanțe.

(3) Ordonanțele intră în vigoare la data publicării, fără a fi promulgate.
(4) Dacă legea de abilitare o cere, ordonanțele se supun aprobării Parlamentului. Proiectul de 

lege privind aprobarea ordonanțelor se prezintă în termenul stabilit în legea de abilitare. Neres-
pectarea acestui termen atrage încetarea efectelor ordonanței. Dacă Parlamentul nu respinge 
proiectul de lege privind aprobarea ordonanțelor, acestea rămîn în vigoare.

(5) După expirarea termenului stabilit pentru emiterea ordonanțelor, acestea pot fi abrogate, 
suspendate sau modificate numai prin lege.

 
Capitolul VIII. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ
Articolul 107. Administrația publică centrală de specialitate
(1) Organele centrale de specialitate ale statului sînt ministerele. Ele traduc în viață, în temeiul 

legii, politica Guvernului, hotărîrile și dispozițiile lui, conduc domeniile încredințate și sînt res-
ponsabile de activitatea lor.

(2) În scopul conducerii, coordonării și exercitării controlului în domeniul organizării econo-
miei și în alte domenii care nu intră nemijlocit în atribuțiile ministerelor se înființează, în condi-
țiile legii, și alte autorități administrative.

Articolul 108. Forțele armate
(1) Forțele armate sînt subordonate exclusiv voinței poporului pentru garantarea suveranității, 

a independenței și a unității, a integrității teritoriale a țării și a democrației constituționale.
(2) Structura sistemului național de apărare se stabilește prin lege organică.
Articolul 109. Principiile de bază ale administrării publice locale
(1) Administrația publică în unitățile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile 

autonomiei locale, ale descentralizării serviciilor publice, ale eligibilității autorităților administra-
ției publice locale și ale consultării cetățenilor în problemele locale de interes deosebit.

(2) Autonomia privește atît organizarea și funcționarea administrației publice locale, cît și 
gestiunea colectivităților pe care le reprezintă.

(3) Aplicarea principiilor enunțate nu poate afecta caracterul de stat unitar.
Articolul 110. Organizarea administrativ-teritorială
(1) Teritoriul Republicii Moldova este organizat, sub aspect administrativ, în sate, orașe, 

raioane și unitatea teritorială autonomă Găgăuzia. În condițiile legii, unele orașe pot fi declarate 
municipii.

(2) Localităților din stînga Nistrului le pot fi atribuite forme și condiții speciale de autonomie 
în conformitate cu statutul special adoptat prin lege organică.

(3) Statutul capitalei Republicii Moldova orașul Chișinău se reglementează prin lege organică
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Articolul 111. Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia
(1) Găgăuzia este o unitate teritorială autonomă cu un statut special care, fiind o formă de 

autodeterminare a găgăuzilor, este parte integrantă și inalienabilă a Republicii Moldova și soluți-
onează de sine stătător, în limitele competenței sale, potrivit prevederilor Constituției Republicii 
Moldova, în interesul întregii populații, problemele cu caracter politic, economic și cultural.

(2) Pe teritoriul unității teritoriale autonome Găgăuzia sînt garantate toate drepturile și liber-
tățile prevăzute de Constituția și legislația Republicii Moldova.

(3) În unitatea teritorială autonomă Găgăuzia activează organe reprezentative și executive 
potrivit legii.

(4) Pămîntul, subsolul, apele, regnul vegetal și cel animal, alte resurse naturale aflate pe teri-
toriul unității teritoriale autonome Găgăuzia sînt proprietate a poporului Republicii Moldova și 
constituie totodată baza economică a Găgăuziei.

(5) Bugetul unității teritoriale autonome Găgăuzia se formează în conformitate cu normele 
stabilite în legea care reglementează statutul special al Găgăuziei.

(6) Controlul asupra respectării legislației Republicii Moldova în unitatea teritorială autonomă 
Găgăuzia se exercită de Guvern, în condițiile legii.

(7) Legea organică care reglementează statutul special al unității teritoriale autonome Găgă-
uzia poate fi modificată cu votul a trei cincimi din numărul deputaților aleși în Parlament.

Articolul 112. Autoritățile sătești și orășenești
(1) Autoritățile administrației publice, prin care se exercită autonomia locală în sate și în orașe, 

sînt consiliile locale alese și primarii aleși.
(2) Consiliile locale și primarii activează, în condițiile legii, ca autorități administrative auto-

nome și rezolvă treburile publice din sate și orașe.
(3) Modul de alegere a consiliilor locale și a primarilor, precum și atribuțiile lor, este stabilit 

de lege.
Articolul 113. Consiliul raional
(1) Consiliul raional coordonează activitatea consiliilor sătești și orășenești în vederea reali-

zării serviciilor publice de interes raional.
(2) Consiliul raional este ales și funcționează în condițiile legii.
(3) Raporturile dintre autoritățile publice locale au la bază principiile autonomiei, legalității și 

colaborării în rezolvarea problemelor comune.
 
Capitolul IX. AUTORITATEA JUDECĂTOREASCĂ
Secțiunea 1. Instanțele judecătorești
Articolul 114. Înfăptuirea justiției
Justiția se înfăptuiește în numele legii numai de instanțele judecătorești.
Articolul 115. Instanțele judecătorești
(1) Justiția se înfăptuiește prin Curtea Supremă de Justiție, prin curțile de apel și prin judecătorii.
(2) Pentru anumite categorii de cauze pot funcționa, potrivit legii, judecătorii specializate.
(3) Înființarea de instanțe extraordinare este interzisă.
(4) Organizarea instanțelor judecătorești, competența acestora și procedura de judecată sînt 

stabilite prin lege organică.
Articolul 116. Statutul judecătorilor
(1) Judecătorii instanțelor judecătorești sînt independenți, imparțiali și inamovibili, potrivit legii.
(2) Judecătorii instanțelor judecătorești se numesc în funcție de Președintele Republicii 

Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii. Judecătorii care 
au susținut concursul sînt numiți în funcție pentru prima dată pe un termen de 5 ani. După 
expirarea termenului de 5 ani, judecătorii vor fi numiți în funcție pînă la atingerea plafonului de 
vîrstă, stabilit în condițiile legii.



595

25 de ani

(3) Președinții și vicepreședinții instanțelor judecătorești sînt numiți în funcție de Președintele 
Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, pe un termen de 4 ani.

(4) Președintele, vicepreședinții și judecătorii Curții Supreme de Justiție sînt numiți în funcție 
de Parlament la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Ei trebuie să aibă o vechime în 
funcția de judecător de cel puțin 10 ani.

(5) Promovarea și transferarea judecătorilor se fac numai cu acordul acestora.
(6) Sancționarea judecătorilor se face în conformitate cu legea.
(7) Funcția de judecător este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții retribuite, cu 

excepția activității didactice și științifice.
Articolul 117. Caracterul public al dezbaterilor judiciare
În toate instanțele judecătorești ședințele de judecată sînt publice. Judecarea proceselor în 

ședință închisă se admite numai în cazurile stabilite prin lege, cu respectarea tuturor regulilor de 
procedură.

Articolul 118. Limba de procedură și dreptul la interpret
(1) Procedura judiciară se desfășoară în limba moldovenească.
(2) Persoanele care nu posedă sau nu vorbesc limba moldovenească au dreptul de a lua cunoș-

tință de toate actele și lucrările dosarului, de a vorbi în instanță prin interpret.
(3) În condițiile legii, procedura judiciară se poate efectua și într-o limbă acceptabilă pentru 

majoritatea persoanelor care participă la proces.
Articolul 119. Folosirea căilor de atac
Împotriva hotărîrilor judecătorești, părțile interesate și organele de stat competente pot exer-

cita căile de atac, în condițiile legii.
Articolul 120. Caracterul obligatoriu al sentințelor și al altor hotărîri judecătorești definitive
Este obligatorie respectarea sentințelor și a altor hotărîri definitive ale instanțelor judecăto-

rești, precum și colaborarea solicitată de acestea în timpul procesului, al executării sentințelor și a 
altor hotărîri judecătorești definitive.

Articolul 121. Resursele financiare ale instanțelor judecătorești, indemnizația și alte drepturi
(1) Resursele financiare ale instanțelor judecătorești sînt aprobate de Parlament și sînt incluse 

în bugetul de stat.
(2) Indemnizațiile și alte drepturi ale judecătorilor sînt stabilite prin lege.
(3) Instanțele judecătorești dispun de poliția pusă în serviciul lor.
 
Secțiunea a 2-a. Consiliul Superior al Magistraturii
Articolul 122. Componența
(1) Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din judecători și profesori titulari aleși 

pentru o durată de 4 ani.
(2) Din Consiliul Superior al Magistraturii fac parte de drept: Președintele Curții Supreme de 

Justiție, ministrul justiției și Procurorul General.
Articolul 123. Atribuțiile
(1) Consiliul Superior al Magistraturii asigură numirea, transferarea, detașarea, promovarea în 

funcție și aplicarea de măsuri disciplinare față de judecători.
(2) Modul de organizare și funcționare al Consiliului Superior al Magistraturii se stabilește 

prin lege organică.
 
Secțiunea a 3-a. Procuratura
Articolul 124. Procuratura
(1) Procuratura este o instituție publică autonomă în cadrul autorității judecătorești, ce contri-

buie la înfăptuirea justiției, apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei, 
societății și statului prin intermediul procedurilor penale și al altor proceduri prevăzute de lege.
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(2) Atribuțiile Procuraturii sînt exercitate de procurori.
(3) Competențele, modul de organizare și funcționare a Procuraturii se stabilesc prin lege.
[Art.124 în redacția Legii nr.256 din 25.11.2016, în vigoare 29.11.2016]
Articolul 125. Procurorul
(1) Procurorul General este numit în funcție de către Președintele Republicii Moldova, la pro-

punerea Consiliului Superior al Procurorilor, pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoit.
(2) Procurorul General este demis din funcție de către Președintele Republicii Moldova, la 

propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, în condițiile legii, pentru motive obiective și în 
temeiul unei proceduri transparente.

(3) Numirea, transferarea, promovarea și demiterea procurorilor ierarhic inferiori se efectu-
ează de către Procurorul General, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor.”

[Art.125 în redacția Legii nr.256 din 25.11.2016, în vigoare 29.11.2016]
Articolul 1251. Consiliul Superior al Procurorilor
(1) Consiliul Superior al Procurorilor este garantul independenței și imparțialității procuro-

rilor.
(2) Consiliul Superior al Procurorilor este constituit, în condițiile legii, din procurori aleși din 

cadrul procuraturilor de toate nivelurile și din reprezentanți ai altor autorități, instituții publice 
sau ai societății civile. Procurorii în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor constituie o parte 
importantă.

(3) Consiliul Superior al Procurorilor asigură numirea, transferarea, promovarea în funcție și 
aplicarea măsurilor disciplinare față de procurori.

(4) Modul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Procurorilor se stabilește prin 
lege.

[Art.1251 introdus prin Legea nr.256 din 25.11.2016, în vigoare 29.11.2016]
 

TITLUL IV. ECONOMIA NAȚIONALĂ ȘI FINANȚELE PUBLICE
Articolul 126. Economia
(1) Economia Republicii Moldova este economie de piață, de orientare socială, bazată pe 

proprietatea privată și pe proprietatea publică, antrenate în concurență liberă.
(2) Statul trebuie să asigure:

a) reglementarea activității economice și administrarea proprietății publice ce-i aparține în 
condițiile legii;

b) libertatea comerțului și activității de întreprinzător, protecția concurenței loiale, crearea 
unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producție;

c) protejarea intereselor naționale în activitatea economică, financiară și valutară;
d) stimularea cercetărilor științifice;
e) exploatarea rațională a pămîntului și a celorlalte resurse naturale, în concordanță cu inte-

resele naționale;
f) refacerea și protecția mediului înconjurător, precum și menținerea echilibrului ecologic;
g) sporirea numărului de locuri de muncă, crearea condițiilor pentru creșterea calității vieții;
h) inviolabilitatea investițiilor persoanelor fizice și juridice, inclusiv străine.

Articolul 127. Proprietatea
(1) Statul ocrotește proprietatea.
(2) Statul garantează realizarea dreptului de proprietate în formele solicitate de titular, dacă 

acestea nu vin în contradicție cu interesele societății.
(3) Proprietatea publică aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale.
(4) Bogățiile de orice natură ale subsolului, spațiul aerian, apele și pădurile folosite în interes 

public, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, căile de comunicație, 
precum și alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietății publice.
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Articolul 128. Proprietatea cetățenilor străini și a apatrizilor
(1) În Republica Moldova este ocrotită proprietatea altor state, a organizațiilor internaționale, 

a cetățenilor străini și a apatrizilor.
(2) Modul și condițiile de exercitare a dreptului de proprietate al persoanelor fizice și juridice 

străine, precum și al apatrizilor, pe teritoriul Republicii Moldova sînt reglementate prin lege.
Articolul 129. Activitatea economică externă
(1) Parlamentul aprobă direcțiile principale ale activității economice externe, principiile utili-

zării împrumuturilor și creditelor străine.
(2) Guvernul asigură protejarea intereselor naționale în activitatea economică externă, pro-

movează politica liberului schimb sau politica protecționistă, pornind de la interesele naționale.
Articolul 130. Sistemul financiar-creditar
(1) Formarea, administrarea, utilizarea și controlul resurselor financiare ale statului, ale unită-

ților administrativ-teritoriale și ale instituțiilor publice sînt reglementate prin lege.
(2) Moneda națională a Republicii Moldova este leul moldovenesc.
(3) Dreptul exclusiv la emisia monetară aparține Băncii Naționale a Republicii Moldova. 

Emisia se efectuează conform deciziei Parlamentului.
Articolul 131. Bugetul public național
(1) Bugetul public național cuprinde bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și 

bugetele raioanelor, orașelor și satelor.
(2) Guvernul elaborează anual proiectul bugetului de stat și bugetului asigurărilor sociale de 

stat, pe care le supune, separat, aprobării Parlamentului. În caz de formare a fondului extrabu-
getar, el se prezintă spre aprobare Parlamentului.

(3) Dacă bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat nu au fost adoptate prin lege cu 
cel puțin trei zile înainte de expirarea exercițiului bugetar, se aplică în continuare bugetul de stat 
și bugetul asigurărilor sociale de stat ale anului precedent, pînă la adoptarea noilor bugete.

(4) Orice propunere legislativă sau amendament care atrag majorarea sau reducerea venitu-
rilor bugetare sau împrumuturilor, precum și majorarea sau reducerea cheltuielilor bugetare pot 
fi adoptate numai după ce sînt acceptate de Guvern.

(5) Bugetele raioanelor, orașelor și satelor se elaborează, se aprobă și se execută în condițiile 
legii.

(6) Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare.
Articolul 132. Sistemul fiscal
(1) Impozitele, taxele și orice venituri ale bugetului de stat și ale bugetului asigurărilor sociale 

de stat, ale bugetelor raioanelor, orașelor și satelor se stabilesc, conform legii, de organele repre-
zentative respective.

(2) Orice alte prestări sînt interzise.
Articolul 133. Curtea de Conturi
(1) Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare și de 

întrebuințare a resurselor financiare publice.
(2) Curtea de Conturi este alcătuită din 7 membri.
(3) Președintele Curții de Conturi este numit de Parlament, la propunerea Președintelui aces-

tuia, pentru un termen de 5 ani. Membrii Curții sînt numiți de Parlament, la propunerea Preșe-
dintelui acesteia.

(4) Curtea de Conturi prezintă anual Parlamentului un raport asupra administrării și întrebu-
ințării resurselor financiare publice.

(5) Alte atribuții, precum și modul de organizare și funcționare a Curții de Conturi, se stabilesc 
prin lege organică.
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TITLUL V.  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
Articolul 134. Statutul
(1) Curtea Constituțională este unica autoritate de jurisdicție constituțională în Republica 

Moldova.
(2) Curtea Constituțională este independentă de orice altă autoritate publică și se supune 

numai Constituției.
(3) Curtea Constituțională garantează supremația Constituției, asigură realizarea principiului 

separării puterii de stat în putere legislativă, putere executivă și putere judecătorească și garan-
tează responsabilitatea statului față de cetățean și a cetățeanului față de stat.

Articolul 135. Atribuțiile
(1) Curtea Constituțională:

a) exercită, la sesizare, controlul constituționalității legilor și hotărîrilor Parlamentului, a 
decretelor Președintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor și ordonanțelor Guvernului, 
precum și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte;

b) interpretează Constituția;
c) se pronunță asupra inițiativelor de revizuire a Constituției;
d) confirmă rezultatele referendumurilor republicane;
e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului și a Președintelui Republicii Moldova;
f) constată circumstanțele care justifică dizolvarea Parlamentului, demiterea Președintelui 

Republicii Moldova sau interimatul funcției de Președinte, precum și imposibilitatea 
Președintelui Republicii Moldova de a-și exercita atribuțiile mai mult de 60 de zile;

g) rezolvă cazurile excepționale de neconstituționalitate a actelor juridice sesizate de Curtea 
Supremă de Justiție;

h) hotărăște asupra chestiunilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid.
(2) Curtea Constituțională își desfășoară activitatea din inițiativa subiecților prevăzuți de Legea 

cu privire la Curtea Constituțională.
Articolul 136. Structura
(1) Curtea Constituțională se compune din 6 judecători, numiți pentru un mandat de 6 ani.
(2) Doi judecători sînt numiți de Parlament, doi de Guvern și doi de Consiliul Superior al 

Magistraturii.
(3) Judecătorii Curții Constituționale aleg, prin vot secret, președintele acesteia.
Articolul 137. Independența
Judecătorii Curții Constituționale sînt inamovibili pe durata mandatului, independenți și se 

supun numai Constituției.
Articolul 138. Condițiile pentru numire
Judecătorii Curții Constituționale trebuie să aibă o pregătire juridică superioară, o înaltă 

competență profesională și o vechime de cel puțin 15 ani în activitatea juridică, în învățămîntul 
juridic sau în activitatea științifică.

Articolul 139. Incompatibilități
Funcția de judecător al Curții Constituționale este incompatibilă cu oricare altă funcție publică 

sau privată retribuită, cu excepția activității didactice și științifice.
Articolul 140. Hotărîrile Curții Constituționale
(1) Legile și alte acte normative sau unele părți ale acestora devin nule, din momentul adoptării 

hotărîrii corespunzătoare a Curții Constituționale.
(2) Hotărîrile Curții Constituționale sînt definitive și nu pot fi atacate.
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TITLUL VI. REVIZUIREA CONSTITUȚIEI
Articolul 141. Inițiativa revizuirii
(1) Revizuirea Constituției poate fi inițiată de:

a) un număr de cel puțin 200000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot. Cetățeni 
care inițiază revizuirea Constituției trebuie să provină din cel puțin jumătate din unitățile 
administrativ-teritoriale de nivelul doi, iar în fiecare din ele trebuie să fie înregistrate cel 
puțin 20000 de semnături în sprijinul acestei inițiative;

b) un număr de cel puțin o treime de deputați în Parlament;
c) Guvern.

(2) Proiectele de legi constituționale vor fi prezentate Parlamentului numai împreună cu avizul 
Curții Constituționale, adoptat cu votul a cel puțin 4 judecători.

Articolul 142. Limitele revizuirii
(1) Dispozițiile privind caracterul suveran, independent și unitar al statului, precum și cele 

referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin 
referendum, cu votul majorității cetățenilor înscriși în listele electorale.

(2) Nici o revizuire nu poate fi făcută, dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora.

(3) Constituția nu poate fi revizuită pe durata stării de urgență, de asediu și de război.
Articolul 143. Legea privind modificarea Constituției
(1) Parlamentul este în drept să adopte o lege cu privire la modificarea Constituției după cel 

puțin 6 luni de la data prezentării inițiativei corespunzătoare. Legea se adoptă cu votul a două 
treimi din deputați.

(2) Dacă de la prezentarea inițiativei cu privire la modificarea Constituției, Parlamentul nu a 
adoptat timp de un an legea constituțională corespunzătoare, propunerea se consideră nulă.

TITLUL VII. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
Articolul I
(1) Prezenta Constituție este adoptată de Parlament și se promulgă de către Președintele Repu-

blicii Moldova în termen de 3 zile.
(2) Constituția Republicii Moldova intră în vigoare la 27 august 1994. La aceeași dată Consti-

tuția Republicii Moldova din 15 aprilie 1978, cu modificările și completările ulterioare, este în 
întregime abrogată.

Articolul II
(1) Legile și celelalte acte normative rămîn în vigoare în măsura în care nu contravin prezentei 

Constituții.
(2) Comisiile permanente ale Parlamentului, Guvernul, în decursul unui an de la data intrării 

în vigoare a prezentei Constituții, vor examina conformitatea legislației cu Constituția și vor pre-
zenta Parlamentului propunerile respective.

Articolul III
(1) Instituțiile de stat, existente la data intrării în vigoare a prezentei Constituții, rămîn în func-

țiune pînă la constituirea unor instituții noi.
(2) Parlamentul, constituit din 104 deputați, aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber 

exprimat, în condițiile pluralismului politic și pluripartidismului, conform Legii din 14 octom-
brie 1993 privind alegerea Parlamentului, rămîne în funcțiune pînă la expirarea mandatului, cu 
excepția cazurilor prevăzute în prezenta Constituție.

(3) Președintele Republicii Moldova, ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, 
în condițiile pluralismului politic și pluripartidismului, pe un termen de 5 ani, conform Legii din 
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18 septembrie 1991 cu privire la alegerile Președintelui Republicii Moldova, rămîne în funcțiune 
pînă la expirarea mandatului pentru care a fost ales, cu excepția cazurilor prevăzute în prezenta 
Constituție.

(4) Guvernul, învestit în funcție de către Parlament, rămîne în exercitarea împuternicirilor 
pînă la expirarea mandatului, cu excepția cazurilor prevăzute în prezenta Constituție.

(5) Organele locale ale puterii de stat și ale administrației de stat rămîn în exercitarea împu-
ternicirilor pînă la expirarea mandatului, cu excepția cazurilor prevăzute în prezenta Constituție.

(6) Asupra judecătorilor care, la data intrării în vigoare a prezentei Constituții, au o vechime 
în muncă în judecătorii de cel puțin 5 ani, se răsfrînge principiul inamovibilității, conform arti-
colului 116 alineatul (1), printr-un decret al Președintelui Republicii Moldova, la propunerea 
ministrului justiției și a Președintelui Judecătoriei Supreme.

(7) În decursul a 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei Constituții, sistemul instanțelor 
judecătorești va fi reorganizat, prin lege, conform articolului 115.

Articolul IV
Prevederile articolului 25 alineatul (4), ce țin de termenul arestării, nu se răsfrîng, pînă la 1 

ianuarie 1995, asupra persoanelor care au comis infracțiuni grave prevăzute de articolul 71 din 
Codul penal.

Articolul V
(1) În decursul a 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei Constituții se înființează Curtea 

Constituțională și Curtea de Conturi.
(2) În prima componență a Curții Constituționale judecătorii din partea Consiliului Supe-

rior al Magistraturii sînt numiți în funcție de adunarea generală a judecătorilor populari și a 
membrilor Judecătoriei Supreme.

Articolul VI
Pînă la înființarea Curții Constituționale, cazurile prevăzute în articolul 135 al prezentei Con-

stituții pot fi soluționate, din inițiativa Parlamentului, de către Judecătoria Supremă.
Articolul VII
(1) Legea din 1 septembrie 1989 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Repu-

blicii Moldova rămîne în vigoare în măsura în care nu contravine prezentei Constituții.
(2) Sus-numita lege poate fi modificată în decursul a 7 ani de la data intrării în vigoare a 

prezentei Constituții, cu votul a cel puțin două treimi din deputați.
Articolul VIII
Titlul VII, Dispoziții finale și tranzitorii, se consideră parte integrantă a prezentei Consti-

tuții și reglementează problemele ce țin de intrarea ei în vigoare.

* Republicată.
Modificată și completată prin legile Republicii Moldova:
Hotărîrea Curții Constituționale nr.7 din 04.03.2016, Monitorul Oficial nr.59-67/10 din 18.03.2016
Legea nr.185-XVI din 29.06.2006, Monitorul Oficial nr.106-111/502 din 14.07.2006
Legea nr.344-XV din 25.07.2003, Monitorul Oficial nr.170-172/712 din 08.08.2003
Legea nr.1471-XV din 21.11.2002, Monitorul Oficial nr.169/1294 din 12.12.2002
Legea nr.1470-XV din 21.11.2002, Monitorul Oficial nr.169/1292 din 12.12.2002
Legea nr.1469-XV din 21.11.2002, Monitorul Oficial nr.169/1290 din 12.12.2002
Legea nr.351-XV din 12.07.2001, Monitorul Oficial nr.90-91/699 din 02.08.2001
Legea nr.1115-XIV din 05.07.2000, Monitorul Oficial nr.88-89/661 din 28.07.2000
Legea nr.957-XIII din 19.07.1996, Monitorul Oficial nr.54/517 din 15.08.1996
Rectificare la art.88, Monitorul Oficial nr.1, partea II din 19.08.1994, pag.1
Rectificare la art.75, Monitorul Oficial nr.10 din 20.10.1994, pag.2
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RECENZIE ȘTIINȚIFICĂ 
asupra lucrării „Constituția Republicii Moldova – 25 de ani”

Andrei SMOCHINĂ,
doctor habilitat în drept, profesor universitar

Un demers la un sfert de secol distanță despre Constituția Republicii Moldova este la fel de 
necesar ca o lecție despre istoria națională, ca o istorie familială. Considerăm că textul Constitu-
ției oferă cheia pentru defibrarea întregului parcurs de 25 ani al Republicii Moldova. 

Subliniem faptul incontestabil că – una este ca simplu cetățean să contempli textul Consti-
tuției, fără a ști cum s-a ajuns la această redacție, și alta este să se vadă, să se audă sau să cunoști 
eforturile depuse de către deputații de legislatura a treisprezecea la data de 29 iulie 1994, și nu 
numai. Trebuie să știm cum ne-am obținut suveranitatea, independența, pentru a percepe unde 
mai avem de lucrat la rădăcinile comportamentului nostru cotidian, dacă nu cumva suntem pe 
punctul de a repeta erorile trecutului. 

Am considerat necesar să redactez această recenzie, începând cu evoluția țării noastre către 
democrație. De menționat că desprinderea de instituțiile vechi la începutul anului 1990 repre-
zenta o prioritate pentru republicile unionale, și nu numai, ca și problema națională, care deve-
nise dilema centrală a vieții politice sovietice. 

Indiscutabil că legislativul de la Chișinău, influențat de „parada suveranității”, încurajat de 
exemplul Rusiei lui Boris Elțin și al mai multor republici unionale care își declaraseră deja suvera-
nitatea de stat, la 23 iunie 1990 a votat cu 257 voturi pentru, 10 împotrivă și 30 de abțineri Decla-
rația Suveranității Republicii Sovietice Socialiste Moldova.

Să conștientizăm adevărul profund al Declarației. Astfel, importanța Declarației de suvera-
nitate rezidă în faptul că este concepută ca fiind o valoare absolută pentru Republica Moldova. 
Democrația devine în asemenea condiții un indiciu specific al gradului de civilizare a poporului 
nostru. Mai mult decât atât: odată cu adoptarea Declarației de suveranitate evoluția societății 
noastre anunță o iminentă schimbare, înregistrată în acest document nodal al epocii.

Studiul conținutului Declarației de suveranitate este eminamente necesar pentru evaluarea sub 
toate aspectele a rolului și a importanței ei în cadrul doctrinei de drept din țara noastră.

Menționăm că parcursul spre suveranitate, iar mai apoi și spre independență, n-a fost deloc 
facil și nici lipsit de impedimente majore. Pentru mulți cetățeni nu a fost ușoară conștientizarea 
noilor posibilități din acele timpuri.

Se impune o cunoaștere și o interpretare adecvată a Declarației de suveranitate, atenția fiind 
concentrată asupra aspectului teoretico-juridic și politic al ei. Declarația de suveranitate are con-
secințe majore cu caracter normativ, determinând crearea de construcții instituționale noi.

Înaltul for legislativ a expus textul Declarației de suveranitate într-o manieră simplă, pose-
dând o structură armonioasă, formulările fiind semnificative și cu un conținut filosofic cu valoare 
juridică. Sensul atribuit prin Declarație noțiunilor de: republică (forma de guvernământ), popor 
(deținătorul, titularul puterii politice), stat suveran (putere absolută a poporului) este unul strict 
determinat.

Concluzia care se desprinde autoritar este că Declarația de suveranitate reprezintă un act de 
deschidere a poporului nostru spre un nou drum, în baza unui nou proiect. 

Semnificația juridică a Declarației de suveranitate, ca document politico-juridic, este funda-
mentată pe următoarele considerente majore:
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- Se afirmă că Declarația Suveranității este expresia voinței suverane a poporului nostru mani-
festată prin aspirația poporului de a-și institui o justiție contemporană, a ocroti legalitatea și 
de a institui stabilitatea socială;

- Republica Moldova este definită drept un stat suveran, unitar și indivizibil. Frontierele (teri-
toriul) pot fi schimbate numai în baza acordurilor reciproce dintre RSS Moldova și alte state 
suverane în corespundere cu voința poporului;

- Poporul este declarat ca izvor și purtător al suveranității. Suveranitatea este exercitată în inte-
resul întregului popor de către organul reprezentativ suprem al puterii de stat al republicii;

- Se stabilește plenitudinea puteri RSS Moldova în rezolvarea tuturor problemelor vieții de stat 
și obștești;

- Se proclamă dreptul exclusiv al poporului asupra valorilor patrimoniului național. Legisla-
tivul a declarat pământul, subsolul, apele, pădurile și alte resurse naturale aflate pe teritoriul 
țării proprietate exclusivă necondiționată a Moldovei care va fi utilizată în scopul satisfacerii 
necesităților materiale și spirituale ale poporului republicii;

- Se stabilește supremația Constituției și a legilor RSS Moldova pe întreg teritoriul ei. Legile și 
alte acte normative unionale acționează în Moldova numai după ratificarea lor de către Sovi-
etul Suprem al Republicii, iar cele în vigoare ce contravin suveranității Moldovei se suspendă, 
adică toată activitatea desfășurată în stat de către instituțiile lui trebuie să se supună legilor 
statului nostru;

- Se predetermină garantarea și exercitarea drepturilor și libertăților omului;
- Enunță că în RSS Moldova se instituie cetățenia republicană;
- Se conturează o filozofie și o ideologie științifică referitor la separarea puterii legislative, 

executive și celei judiciare enunțând că această separare constituie principiul de bază al func-
ționării RSS Moldova ca stat democratic bazat pe drept;

- RSS Moldova, ca subiect egal al tratatelor internaționale, se declară zonă demilitarizată, con-
tribuie activ la întărirea păcii și securității mondiale;

- Consfințește principii și concepții doctrinale din perspectiva eforturilor de integrare euro-
peană a Republicii Moldova enunțând că RSS Moldova participă direct la procesul european 
pentru colaborare și securitate, în structurile europene;

- Înaltul for legislativ al statului nostru declară să respecte Carta Organizației Națiunilor Unite 
și își exprimă adeziunea față de principiile, și normele dreptului internațional unanim recu-
noscute și voința de a conviețui în pace și bună înțelegere cu toate țările și popoarele, de a 
nu admite confruntări în relațiile internaționale, interstatale și interetnice, apărând totodată, 
interesele poporului RSS Moldova;

Considerăm că următoarele concluzii de ordin teoretic și practic, cu rezonanțe deosebite în 
actualitate, sunt următoarele: 
- Preocuparea pentru o bună și o echitabilă societate reprezintă tema constantă ce se regăsește 

pe parcursul întregii istorii a neamului nostru. Drept punct de plecare cronologic al acestor 
investigații ar putea servi momentul adoptării Declarației Sfatului Țării al Republicii Demo-
cratice Moldovenești din 24 ianuarie 1918 privind declararea independenței, pentru că anume 
atunci s-a încetățenit și s-a cristalizat conceptul de suveranitate. Pe acest fundal al destrămării 
imperiului rus, a fost redactată de către deputații Sfatului Țării și sus-numita Declarație. Citez, 
„…Republica Democratică a Ucrainei, vecina noastră de peste Nistru, s-a proclamat neatâr-
nată, și noi astfel ne-am despărțit de Rusia și republicile alcătuite în vechile ei hotare. În astfel 
de împrejurări și noi suntem siliți să ne proclamăm, în unire cu voința norodului, Republica 
Moldovenească slobodă, de sine stătătoare și neatârnată, având ea singură dreptul de a-și hotărî 
soarta în viitor”.
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- Declarația Suveranității RSS Moldova din 23 iunie 1990 consfințește principii și concepții 
doctrinale care sunt obligatorii pentru organizarea și perfecționarea vieții sociale a statului 
nostru, pentru punerea în aplicare a ordinii democratice. 

- Conținutul Declarației de suveranitate nu se modifică;
- Declarația adoptată nu poate fi calificată ca o declarație de secesiune, deoarece urma să ser-

vească drept bază pentru pregătirea și încheierea Tratatului unional în cadrul comunității sta-
telor suverane;

- Declarația Suveranității RSS Moldova posedă valoare juridică, servind drept bază pentru ela-
borarea Constituției în vigoare a Republicii Moldova, ocupând un loc distinct în contextul 
documentelor de epocă și prezentând un interes major atât pentru cercetători, cât și pentru 
publicul larg, inclusiv și pentru elita politică și funcționarii publici.

- Pentru a cunoaște și înțelege adecvat ascensiunea țării noastre spre principiile de guvernare 
democratică vom aminti schimbările radicale legate de prăbușirea regimului totalitar, precum 
și poziția unitară a democrațiilor occidentale, coordonarea forțelor antitotalitare în statele 
Europei Centrale și de Sud – Est în ultimul sfert de secol și început de mileniu.

- Procesul cercetării ne-a convins, cu siguranță, că în ultimele decenii ale secolului trecut socie-
tatea s-a dezvoltat într-un mod accelerat și a devenit expusă la dimensiuni politice noi. Să facem 
doar o constatare: întreaga societate moldovenească aspira să se dezvolte în albia democrației. 

- Aprofundând opinia, vom menționa că Declarația de independență a Republicii Moldova 
adoptată la Chișinău, de Parlamentul Republicii Moldova la 27 august 1991 posedă multiple 
argumente, idei, gânduri, ipoteze, experiențe, exemple notabile care și-au fundamentat neatâr-
narea și au reușit să-și afirme statutul științific în arta de a dezvolta strategiile de reformă legis-
lativă națională. Mai mult decât atât, odată cu adoptarea Declarației de independență evoluția 
societății noastre anunța o iminentă schimbare, înregistrată în acest document nodal al epocii.

- Și mai mult, studiul conținutului Declarației de independență este necesar pentru perceperea 
nedisimulată și evaluarea sub toate aspectele a rolului și importanței ei în cadrul doctrinei de 
drept din țara noastră. 

- Este deosebit de utilă reflectarea aspectelor esențiale ale Declarației de independență a Repu-
blicii Moldova, oferind posibilitatea de a ne referi obiectiv asupra calităților instituțiilor statale 
și de drept ale țării noastre cu valoare normativă și principială.

- Perioada de afirmare a independenței Republicii Moldova care durează până în momentul de 
față a adus nu numai schimbări pozitive, dar și negative, care au generat mari probleme, precum 
ar fi: accentuarea contradicțiilor sociale, apariția în societate a unor tendințe nihiliste, neconști-
entizarea de către populație a existenței unor probleme de natură juridică, constatarea anumitor 
denaturări sau abateri de la standardele democrației liberale, stabilindu-se o stare de necores-
pundere, sistemul de justiție nu prezintă garanția incontestabilă a eficienței lui, scăderea încre-
derii populației în atingerea bunăstării promise, absența unei voințe politice reale etc. 

- De exemplu, membrii grupului de lucru asupra reformei constituționale au demonstrat că 
actuala Constituție a Republicii Moldova conservă în textul său multe potențiale conflicte și 
probleme de nerezolvat în procesul politic al țării. Aceasta se datorează faptului că legea de 
bază conține reglementări care, în anumite situații, poate genera confuzii în viața politică a 
republicii, poate cauza prejudicii dezvoltării democrației. Mecanismul statului, angrenajul lui 
încearcă astăzi să activeze într-un cadru juridic imperfect. Singura „minune” posibilă este soli-
darizarea națională în contextul unui nou proiect politic durabil.

- În condițiile activizării mișcării pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale 
omului în Republica Moldova pot fi determinate legități ce au guvernat și guvernează procesul 
regăsirii în evoluția statului, a structurilor și instituțiilor pe care Declarația de independență le 
consacră. Ca să devină valabilă, Declarația de independență trebuie realizată propriu-zis, ceea 
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ce impune o cunoaștere și interpretare adecvată a ei, atenția fiind concentrată asupra aspec-
tului teoretico-juridic și politic al Declarației.

- În Declarația de independență se reflectă ca într-o oglindă toate evenimentele politice și sociale 
ale vieții comunității noastre. În acest caz, Declarația de independență acționează în calitate de 
izvor de drept constituțional, care nu se limitează la simple constatări ale stării de fapt, dar se 
manifestă și prin luarea în considerare a teoriilor și curentelor științifice ce au abordat trecutul 
milenar al poporului nostru și statalitatea sa neîntreruptă în spațiul istoric și etnic al deve-
nirii sale naționale, purificată de sedimentările cultului democrației socialiste. Tocmai aceste 
rațiuni au și determinat alegerea temei în cauză pentru prezenta lucrare.

- Recunoașterea independenței Republicii Moldova de către statele și guvernele lumii, astfel 
cum a fost proclamată de Parlamentul liber ales al Republicii Moldova, a condus la formarea în 
conștiința maselor a convingerii că importanța stabilirii relațiilor politice, economice, culturale 
și în alte domenii de interes comun cu țările europene, cu majoritatea statelor lumii, stabilirea 
de relații diplomatice cu acestea, potrivit normelor de drept internațional și practicii existente 
în lume în această materie, va putea face veritabile minuni de dezvoltare a statului moldove-
nesc într-o democrație analogică celor din țările europene.

- Deloc întâmplător, Declarația de independență are consecințe majore cu caracter normativ, 
determinând crearea de construcții instituționale noi, la adoptarea Constituției din 29 iulie 
1994 în care Republica Moldova s-a declarat stat democratic de drept, orientat spre valorile și 
prioritățile consfințite în concepția teoretică a statului de drept.

- Textul Declarației de independență este expus într-o manieră simplă, posedând o structură 
armonioasă, formulările fiind semnificative și cu un conținut filosofic cu valoare juridică.

- Putem afirma că textul Declarației de independență comportă trei accepțiuni: prima statuează 
și consideră actele de dezmembrare a teritoriului național ca fiind în contradicție cu dreptul 
istoric și de neam; a doua parte definește caracterele noului stat – Republica Moldova; iar în 
cea de a treia parte a textului și-au găsit expresie doleanțele poporului statului nou creat de a fi 
recunoscut de statele comunității internaționale.

- Este de datoria noastră să reamintim, dacă ne referim la importanța istorică a declarației, că 
este una din legile fundamentale care au marcat noua epocă a Republicii Moldova, destinată să 
ofere un cadru juridic nou pentru guvernare și exprimă voința tuturor păturilor sociale. 

- Semnificația juridică a Declarației de independență ca document politico-juridic este funda-
mentată din următoarele considerente:
- este expresia voinței suverane a poporului nostru manifestată prin aspirația poporului de 

a-și crea un stat democratic, suveran și independent – Republica Moldova, acumulează în 
sine principiile politico-juridice, general-umane, naționale, istorico-culturale etc.;

- enunță că Republica Moldova este un stat suveran, independent și democratic, liber să-și 
decidă prezentul și viitorul, fără nici o ingerință, în conformitate cu idealurile și năzuințele 
sfinte ale poporului în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale;

- realizează o sinteză a proceselor definitorii din istoria poporului nostru, exprimate prin 
documentele finale ale Marilor Adunări Naționale de la Chișinău, prin legile și hotărârile 
Parlamentului Republicii Moldova privind decretarea limbii române ca limbă de stat și 
reintroducerea alfabetului latin, privind drapelul de stat, tricolorul, stema de stat și schim-
barea denumirii oficiale a statului.

- a conturat o filosofie și o ideologie științifică referitor la procesul de legiferare care a deter-
minat opțiunea pentru un stat democratic și de drept;

- a determinat tendințele în evoluția de democratizare a Republicii Moldova, de afirmare a 
libertății, a independenței și a unității naționale, de edificare a statului de drept și de trecere 
la economia de piață cu finalități practice;
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- în contextul doctrinei universale, Declarația de independență este un act de justiție în virtutea 
dreptului popoarelor la autodeterminare, în numele întregii populații a Republicii Moldova;

- hotărăște ca pe întregul teritoriu al țării să se aplice numai Constituția, legile și celelalte acte 
normative adoptate de organele legal constituite ale Republicii Moldova, adică toată activi-
tatea desfășurată în stat de către instituțiile lui trebuie să se supună legilor constituționale;

- a predeterminat garantarea și exercitarea drepturilor sociale, economice, culturale și a liber-
tăților politice ale tuturor cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv ale persoanelor aparți-
nând grupurilor naționale, etnice, lingvistice și religioase, în conformitate cu prevederile 
Actului final de la Helsinki și ale documentelor adoptate ulterior, ale Cartei de la Paris 
pentru o nouă Europă;

- adresează Organizației Națiunilor Unite cererea de a fi admisă ca membru cu drepturi 
depline în organizația mondială și în agențiile sale specializate și, în consecință, Republica 
Moldova la 2 martie 1992 devine membru al ONU și se obligă să respecte Carta Organizației 
Națiunilor Unite și tratatele la care va fi parte, să-și bazeze relațiile cu alte state pe principiile 
și normele unanim recunoscute;

- Declarația de independență a servit în calitate de izvor cu putere de lege supremă până la 
adoptarea Constituției din 29 august 1994;

- pe parcurs anilor Declarația de independență exercită rolul de călăuză în activitatea de 
transformare a instituțiilor puterii de stat și asigură condițiile de menținere a stabilității 
politice, de dezvoltare a economiei și progresului social. Conducerea Republicii Moldova 
și-a asumat, în baza Declarației de independență, o serie de angajamente: construcția unui 
stat de drept în toată plenitudinea, asigurarea statalității, perfectând-o continuu, incluzând 
mai multe domenii ca prioritare în diverse documente de importanță majoră.

- De menționat că preocuparea pentru o bună și echitabilă societate reprezintă o temă constantă 
ce se regăsește pe parcursul întregii istorii a neamului nostru.

În contextul celor sus expuse, considerăm că cele mai importante concluzii de ordin teoretic 
și practic, cu rezonanțe deosebite în actualitate, sunt următoarele: 
- Declarația de independență a Republicii Moldova din 27 august 1991 consfințește principii 

și concepții doctrinale care sunt obligatorii pentru organizarea și perfecționarea vieții sociale 
a statului nostru, pentru punerea în aplicare a ordinii democratice, asigurarea drepturilor și 
libertăților omului și necesare din perspectiva eforturilor de integrare europeană a Republicii 
Moldova. 

- Declarația de independență are valoare juridică, ocupă un loc distinct în sistemul izvoarelor de 
drept constituțional și prezintă un interes major atât pentru cercetători, cât și pentru publicul 
larg, inclusiv și pentru elita politică și funcționarii publici.

- Această poziție este, în viziunea noastră, lesne explicabilă. Documentul politic în care s-a 
enunțat această formă de guvernământ a fost Declarația de independență din 27 august 1991. 
Consacrarea acestei forme de guvernământ în declarație este semnificativă. Astfel, Constituția 
Republicii Moldova din 29 iulie 1994 a inclus dispoziții privind statul de drept și o clară defi-
niție „Republica Moldova este un stat suveran și independent, unitar și indivizibil”. Art. 1 (3) 
prevede expres că Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea 
omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și plura-
lismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate.

- Această prevedere reprezintă nu numai o aplicare corectă a teoriei statului ideal în Republica 
Moldova, dar reprezintă și o constantă în aplicarea principiului dreptății în raporturile dintre 
autoritățile publice „sub aspectul interacțiunii care se manifestă prin anumite implicații reci-
proce în sfera de activitate a autorităților, statuând echilibrul puterilor în stat”.
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- În acest sens, modul în care a fost statornicită această doctrină în structuri contemporane de 
către Parlamentul Republicii Moldova care a stabilit raporturile, absolut necesare pentru o 
bună organizare a vieții de stat între autoritățile publice în Republica Moldova, dovedește că 
arhitecții Legii fundamentale a statului nostru aveau o viziune clară asupra esenței nu numai a 
republicii parlamentare, dar și acelei prezidențiale și semiprezidențiale și a modalităților cores-
punzătoare doctrinelor constituționale moderne din anii 1988-1994. 

- De asemenea putem menționa că, de facto, Comisia pentru elaborarea proiectului de consti-
tuție (președinte – M. Snegur), formată la 19 iunie 1990 avea la îndemână mai multe modele 
și concepții de construire a autorităților statului. Comisia pentru elaborarea proiectului a nu 
s-a decis la un model pe care să-l copie. Ea a ținut cont de faptul că puterea de stat derivă din 
suveranitatea națională și aparține exclusiv unui singur titular, poporului Republicii Moldova. 
Drept rezultat, ea a identificat o soluție de constituire a unui stat democratic și de drept inspi-
rându-se de principiul republicii semiprezidențiale aplicat în alte state, de exemplu Franța. 

- Merită a fi reținute și realizările autorilor Legii fundamentale a Republicii Moldova. Cercetă-
torii noștri au demonstrat că dispozițiile din Constituție se regăsesc într-o viziune și un limbaj 
comun, în cultura juridică europeană și dincolo de aceste granițe convenționale, reprezentând 
o vitalitate în dreptul constituțional și în teoria generală a dreptului. 

- În Republica Moldova, conform Constituției, autoritățile centrale se identifică astfel: auto-
ritatea legislativă – cu Parlamentul, organ reprezentativ suprem legislativ (art. 60 – art. 76); 
autoritatea executivă – cu Președintele Republicii Moldova (aflat în fruntea autorității execu-
tive, dar nu și în cea de șef al Guvernului, Guvernul și administrația publică (art. 77 – art.103; 
art.107 – art.113); autoritatea judecătorească – cu autoritățile judecătorești, reprezentate de 
Curtea Supremă de Justiție, curțile de apel și judecătoriile de drept comun sau specializate 
(art.114 – art.121). 

- În decursul celor aproape trei decenii de implementare și aplicare, teoria regimului parla-
mentar în Republica Moldova a preluat forme distincte. În Republica Moldova pe parcurs au 
fost implementate trei forme de guvernământ după cum urmează: 1) republica prezidențială  
(3 septembrie 1990 – 29 iulie 1994), 2) republica semiprezidențială (29 iulie 1994 – 5 iulie 
2000) și 3) republică parlamentară (5 iulie 2000 – prezent). Au fost stabilite atribuțiile fiecărei 
autorități și separația lor strictă, prin abilitarea fiecăreia cu mijloace eficiente de control asupra 
celorlalte.

- Astfel, în 1994 s-a conturat angajamentul explicit pentru crearea unui stat contemporan – 
Republica Moldova, în baza doctrinei Parlament – Președinte – Guvern, în care veriga princi-
pală a întregului sistem politic ar reveni președintelui republicii. Această tendință a fost și este 
prezentă în țara noastră: experimentul se derulează în căutarea unui model al instituției șefului 
statului apropiat de regimul parlamentar. 

- În acest sens apar mai multe întrebări, de exemplu care este caracterul instituției prezidențiale 
printre ramurile puterilor în stat? De care ramură a putere este mai aproape: ori este sprijinul 
Parlamentului și al Guvernului sau se plasează în afara piramidei? Mai apare și întrebarea în ce 
măsură președintele este reprezentantul poporului în stat. 

- Totodată, e de menționat că s-au atestat modificări ale raportului între puteri, în avantajul 
uneia sau alteia dintre ele, deși prevederile constituționale care reglementau distribuirea atri-
butelor de putere au rămas aproape neschimbate. De pildă, în practica constituțională a Repu-
blicii Moldova, raporturile între puteri, îndeosebi între autoritatea executivă și cea legislativă, 
cunosc o evoluție distinctă în fiecare legislatură, respectiv mandat prezidențial.
La începutul secolului al XXI-lea, Republica Moldova accede la o nouă treaptă, net superi-

oară, în dezvoltarea constituțională, prin promulgarea de noi acte constituționale. În primul rând, 
remodelarea instituției președintelui în Republica Moldova prin Legea nr.1115-XIV cu privire 
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la modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova din 5 iulie 2000 nu a adus clari-
tate în chestiunile legate de accesibilitatea legii și de faptul că procesele de judecată trebuie să fie 
corecte, sau cum poate fi îmbunătățită organizarea sistemului judiciar și asigurată imparțialitatea 
acestuia. Astfel, a fost lăsată în cădere liberă chestiunea referitor la caracterul și natura doctrinei 
echilibrului de puteri în stat.
- Modificările Constituției au limitat competența și rolul Președintelui Republicii în favoarea 

Guvernului și a Parlamentului. Astfel, Președintele Republicii Moldova, conform articolului 
78 din Constituție, nu mai putea fi ales de corpul electoral și prin sufragiu universal, ci era ales 
de Parlament. Dar, pentru ca Președintele să realizeze pe deplin funcțiile exclusive și numai 
în cadrul Constituției, el trebuie să fie protejat de încercările și de posibilitățile influențelor de 
grup, de interes și de partid. 

- Potrivit prevederilor art.2 alin.(1) din Constituția Republicii Moldova, suveranitatea națională 
aparține poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct și prin organele sale repre-
zentative, în formele stabilite de Constituție. Întru dezvoltarea acestui principiu al suveranității 
naționale, art. 60 alin.(1) din Constituție stipulează: „Parlamentul este organul reprezentativ 
suprem al poporului Republicii Moldova și unica autoritate legislativă a statului”. În același 
timp, trebuie de reținut faptul că teoria republicii parlamentare, fiind un concept necesar și 
util, nu se va manifesta numai prin consacrarea elementelor acestuia în textul constituțional. 
Dintr-o analiză a doctrinei despre statul ideal, mai ales privind țările care s-au desprins de 
regimul totalitar se poate observa că această este o operă comună – un proces, scopul fiind bine 
determinat. În această ordine de idei, la ora actuală cu regret, nu putem afirma că în Republica 
Moldova ansamblul autorităților publice asigură buna guvernare.

- Pentru înțelegerea și interpretarea corectă a doctrinei statului ideal se impune analiza legitimi-
tății. Cum se creează legitimitatea? În literatura de specialitate sunt descrise două modalități 
prin care un stat poate contribui la întărirea legitimității sale: prin procedurile de influențare a 
politicii statului și prin mecanismul de externalizare a proceselor politice destinate să funcțio-
neze în mod ideal.

- Procedurile de influențare a politicii statului sunt legate de modul în care politica este conce-
pută și de modul în care se iau deciziile politice. Cu cât mai strânsă este participarea și influ-
ență civică de conturare a politicii și de procesul de luare a deciziilor, cu atât mai mult crește 
percepția legitimității statului de către populație. Aici se subliniază importanța drepturilor 
democratice, cum ar fi dreptul de vot, dreptul de a candida pentru funcții publice, dreptul la 
informare și dreptul la opinie. 
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REFERINȚĂ
la lucrarea „Constituția Republicii Moldova – 25 de ani”,  

autori V. Kuciuk, V. Pușcaș

Boris NEGRU,
doctor în drept, profesor universitar

Lucrarea domnilor V. Kuciuk, V. Pușcaș reprezintă o lucrare originală, consacrată unei pro-
bleme extrem de importante, atât din punct de vedere teoretic, cât și practic. Oportunitatea apa-
riției acestei lucrări este condiționată de următoarele.

În primul rând, Republica Moldova a apărut pe harta lumii în urma falimentului dictaturii 
comuniste și dezintegrării Imperiului Sovietic. Ca urmare, suntem un popor ce nu are experiență 
de liberă afirmare politică, economică și socială. Dar apariția unui stat independent presupune 
noi raporturi sociale și noi principii de coeziune socială care urmează a fi formate. Cu atât mai 
mult că pe parcursul a zeci de ani au predominat falsul și minciuna, recunoașterea unui singur 
model de gândire și comportament, a unei singure ideologii. Lucrarea dată constituie o încercare, 
de altfel, reușită, de a prezenta noi viziuni asupra problemei constituționalismului din Republica 
Moldova.

În al doilea rând, adoptarea Declarației de Suveranitate din 23 iunie 1990, Declarației de Inde-
pendență din 27 august 1991, înseamnă și un efort în vederea renașterii anumitor tradiții și stabili-
rii unei noi structuri politice. Un pas decisiv spre democratizare îl constituie adoptarea Constituției 
Republicii Moldova, constituirea propriului sistem legislativ care definește atributele statului nos-
tru: „Republica Moldova este un stat de drept democratic, în care demnitatea omului, drepturile 
și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă 
valori și sunt garantate” (alin.(3) al art.1).

Însă adoptarea unei Constituții nu înseamnă, prin ea însăși, regăsirea imediată în viața țării a 
structurilor și instituțiilor pe care Legea Supremă le consacră. Pentru ca ea să devină eficientă și 
viabilă, Constituția, legile în ansamblu trebuie aplicate, realizate în practică. Eficacitatea statului 
de drept în Republica Moldova constituie o acțiune de perspectivă a întregii societăți, inclusiv a 
potențialului ei intelectual.

Apariția lucrării e condiționată și de faptul că în știința contemporană cucerește tot mai mult 
teren concepția, conform căreia bunul mers al lucrurilor e condiționat de ordinea juridică ce se 
fundamentează în baza normelor constituționale. Ea reprezintă „nucleul” ordinii sociale, condiție 
fundamentală a echilibrului social, garanția realizării drepturilor esențiale ale membrilor societă-
ții și funcționării normale a instituțiilor. Ordinea juridică este o relatare integrală ce corespunde 
unei anumite colectivități. În sânul acestuia nu pot coexista mai multe ordini juridice care să se 
opună una alteia, există o singură ordine juridică. Ea poate fi interpretată prin sursa de valorificare 
a suportului normativ constituțional, prin calificarea adecvată a faptelor umane, prin rafinarea 
demersului gnoseologic și limpezirea conceptului întruchipat în normativul juridic. Or, caracterul 
principal al normelor constituționale, este acela de a stabili în cadrul societății o formă ideală a 
comportamentului, un model prescriptiv pentru ceea ce trebuie să fie și nu pentru ceea ce este.

Prin lucrarea prezentată, autorii rezultă din faptul că lumea dreptului întotdeauna stă sub 
semnul tensiunii creatoare dintre realitate și ideal, dintre dat și valoare.

Actualitatea prezentei lucrări rezultă și din lipsa unor lucrări complexe, care ar investiga pro-
blematica activității Comisiei pentru elaborarea proiectului Constituției Republicii Moldova, a 
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Grupului de lucru, a documentelor-cheie, care au stat la baza Constituției, a Legii privind pro-
cedura de adoptare a Constituției, a Stenogramei ședinței Parlamentului Republicii Moldova la 
care s-a examinat și s-a votat Constituția, precum și a multor alte documente care ar elucida mai 
deplin activitatea întreprinsă în vederea legitimizării Republicii Moldova ca stat. Or, cum rezultă 
din art.16 din Declarația drepturilor omului și cetățeanului din 26 august 1789: „Orice societate 
în care garanția drepturilor nu este garantată, nici separația puterilor determinată, nu are Con-
stituție”. Dar fără Constituție statul contemporan e de neconceput. Afirmația sentențioasă a lui 
G. Burdeau că „orice stat are necesitate o constituție” este un adevăr ce se sprijină pe el însuși. 
Existența statului impune existența constituției, ca simbolizând tocmai „instituționalizarea pute-
rii într-un cadru etatic”. Reluând cuvintele lui Ihering, constituția este „sora geamănă a libertății”.

Actualitatea lucrării recenzate e condiționată și de faptul că actualmente Republica Moldova 
parcurge o etapă semnificativă în sfera activității de aplicare a dreptului și, indiscutabil, a califi-
cării juridice de către factorii decizionali și, în deosebi, de către autoritățile publice și persoanele 
oficiale. Acestea din urmă și determină, în mare măsură, eficientizarea procesului de transpunere 
în viață a prevederilor constituționale, de trecere de la realitatea existentă la cea ideală, efectivă.

Lucrarea e semnificativă și prin faptul că unul din semnatarii ei nu-i un martor ordinar, ci 
unul din acei, care, în virtutea funcției ce-i revenea (vicepreședinte al Parlamentului Republicii 
Moldova), a coordonat activitatea Comisiei pentru elaborarea proiectului Constituției Republicii 
Moldova și și-a adus contribuția sa la definitivarea conținutului Legii Supreme. E vorba de Victor 
Pușcaș, doctor în drept conferențiar universitar.

Cartea semnată de Valeriu Kuciuk și Victor Pușcaș este clădită metodic pe câteva elemente: 
sursele documentare de semnificație deosebită, argumentele expuse, în principal, în publicațiile 
științifice ale autorilor, materialele Ședinței solemne a Parlamentului RM consacrată aniversării a 
X-ea de la adoptarea Constituției RM, materialele Ședinței solemne festive consacrată aniversării 
a XXV-ea de la adoptarea Constituției RM.

Autorii nu trec cu vederea faptul că la baza Legii Supreme, Legii Fundamentale a statului 
nostru, Legii tuturor legilor au stat și trec ca un fir roșu: Declarația Franceză a Drepturilor omului 
și cetățeanului din 1789, Declarația de Independență a SUA din 1786, Declarația Universală a 
Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948, Convenția Europeană pentru Drepturile și Libertă-
țile Fundamentale ale Omului din 4 noiembrie 1950, Pactul Internațional cu privire la Drepturile 
Civile și Politice, Pactul Internațional cu privire la Drepturile Economice și Culturale, adoptate 
la 16 decembrie 1966, alte documente normative internaționale prestigioase. Sunt, de asemenea, 
întruchipate documentele de căpătâi adoptate de Parlamentul Republicii Moldova, cum ar fi: 
Declarația cu privire la Suveranitate din 23 iunie 1990, Decretul cu privire la puterea de stat 
din 27 iulie 1990, Declarația cu privire la Independența Republicii Moldova din 27 august 1991, 
precum și multe legi de importanță constituțională, adoptate de Parlament: Legea din 27 aprilie 
1990 cu privire la Drapelul de Stat, Legea cu privire la Stema de Stat din 3 noiembrie 1990, Legea 
din 5 iunie 1991 cu privire la cetățenia Republicii Moldova, Legea din 17 septembrie 1991 privind 
partidele și alte organizații social-politice, Legea din 17 mai 1994 cu privire la frontiera de stat etc.

Acestea, în ansamblu, au permis să ne încadrăm în conceptul constituționalismului modern 
și contemporan, constituția fiind nu altceva decât o formă originală de pact social. După cum, pe 
bună dreptate, menționează profesorul universitar Ion Deleanu, „istoricește, constituționalismul 
reprezintă ofensiva având ca scop instaurarea separației puterilor – a funcțiilor fundamentale ale 
statului – , potrivit cu cele consemnate în „contractul social”, pentru ocrotirea libertății indivi-
dului – această „cheie în registrul democratic”.

Vorbind de Constituția Republicii Moldova adoptată de Parlament după o muncă grea și înde-
lungată, conștient nu o numim „o nouă Constituție”, fiindcă legile fundamentale ale fostelor repu-
blicii din fosta U.R.S.S., inclusiv și Constituția Republicii Moldova adoptată în 1978, cu multiple 
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modificări, de care ne-am condus anterior – au avut calitatea unui decor democratic, propagan-
distic. Ele au avut mai mult un caracter formal și nu puteau să se abată cu nimic de la Constituția 
U.R.S.S., Constituția acelui imperiu, care doar în scopuri politice era considerat ca stat federativ 
constituit pe baza „principiului unirii benevole a subiectelor în federație”. Decenii de-a rândul s-a 
dus un joc camuflat „de-a statele”. Oricum, era mai comod pentru ideologia oficială a statului sovie-
tic să afirme că Moldova, Estonia, Letonia, Lituania etc. sunt „state suverane egale între egali” și nu 
niște gubernii ale unui imperiu. Dar toate sunt până la o vreme și nici un imperiu nu este veșnic.

Proclamându-și suveranitatea (23 iunie 1990) și independența (27 august 1991), Republica 
Moldova a declarat ferm și răspicat că nu mai vrea să fie ce a fost atâția ani, că vrea să fie un stat 
în sensul deplin al cuvântului, casa comună a mult-pătimitului nostru popor, compus din români 
(moldoveni) autohtoni (64,5%) și cetățeni de altă origine etnică (ucraineni – 13,8%, ruși – 13%, 
găgăuzi – 3,5%, bulgari – 2,0%, evrei – 1,5% etc.). „Republica Moldova este un stat suveran, inde-
pendent și democratic, liber să-și hotărască prezentul și viitorul fără nici un amestec din afară, 
în conformitate cu idealurile și năzuințele sfinte ale poporului în spațiul istoric și etnic al deve-
nirii sale naționale”. Această frază din Declarația de Independență a Republicii Moldova a servit 
drept căpătâi în lucrul anevoios al Comisiei pentru elaborarea proiectului Constituției Republicii 
Moldova, formată de forul legislativ suprem la 19 iunie 1990.

Pregătirii proiectului Constituției i-a precedat o muncă intensă. Aceasta este și firesc. Fiind 
așezământul politic și juridic fundamental al unui stat, Constituția reprezintă acel act juridic care 
se bucură de supremație în raport cu toate celelalte, act ce stabilește principiile, modul de organi-
zare și funcționare a autorităților publice și raporturile dintre ele, raporturile dintre aceste auto-
rități și cetățeni.

În legătură cu faptul că Constituția se adoptă pe o perioadă îndelungată, extrem de importantă 
a fost alegerea unor forme noi, mult mai efective a organizării de stat. Concomitent, s-a ținut cont 
și de aceea că ea, având menirea de a reglementa bazele activității vitale ale societății și statului, să 
fie un document flexibil și să nu închidă într-un strict cadru juridic toate nuanțele vieții politice.

Ca urmare, Comisia pentru elaborarea proiectului de Constituție, fiind autonomă în identifi-
carea și motivarea soluțiilor constituționale, la baza conceptului Constituției a pus acele principii 
unanim recunoscute, realizarea practică a cărora ne permite a ne rupe definitiv de acea atmosferă 
a trecutului, care mai continuă să ne încătușeze, luând calea ireversibilă a democratizării și pros-
perării sociale, calea de perspectivă a întregii comunități umane. Am vrea să ne oprim doar la 
unele din ele.

Sistemul de stat stabilit în conformitate cu Constituția nu poate fi „socialist” sau „capitalist”, 
el trebuie să fie constituțional. O Constituție a unui stat democratic și de drept nu este chemată 
să dea instrucțiuni referitor la caracterul sistemului de stat. Determinarea caracterului orânduirii 
nu constituie o problemă a Constituției, aceasta este o problemă a vieții politice, parlamentare.

Exponentul suveranității și unica sursă a puterii de stat este poporul, care o exercită atât în 
mod direct, cât și prin organele sale reprezentative.

O condiție și o garanție a democrației constituționale o constituie pluralismul politic și ideo-
logic, incompatibil cu dictatura și totalitarismul. Nici o ideologie nu poate fi ridicată la rangul de 
ideologie oficială a statului.

Un stat democratic și de drept poate fi constituit pe principiul separării puterii de stat în putere 
legislativă, putere executivă și putere judecătorească.

La baza vieții economice a statului stă principiul egalității tuturor tipurilor și formelor de 
proprietate. Bunurile materiale pot fi proprietate publică sau privată.

Criteriul-cheie de apreciere a democrației statului este cel ce caracterizează misia lui umană, 
statornicia libertății personalității. Ca urmare, statul nu trebuie considerat ca donator, ci, în pri-
mul rând, ca ocrotitor al drepturilor și libertăților omului.
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Conținutul normativ al Constituției adoptate este structurat, din punct de vedere juridic, în 
151 de articole, grupate în șapte titluri, unele având capitole și secțiuni.

Constituția Republicii Moldova nu reprezintă doar un act normativ, căci pe lângă normele 
pe care le cuprinde, ea înglobează și înțelepciunea unui popor, valorile fundamentale ale unei 
națiuni, regulile de drept superioare ale puterii publice, pe care aceasta o limitează și căreia îi 
impune anumite sarcini, masa (materia) super-legislativă a unui neam. Pătrunzând toate tipurile 
de raporturi sociale, Constituția trebuie să rezulte firesc din relațiile și felul de a fi ale unui popor. 
„A dori, scria Hegel, să dai unui popor, a priori, o constituție ar nesocoti tocmai momentul în 
care constituția ar fi mai mult o născocire a gândirii, fiecare popor își are constituția care i de 
potrivește și care i se cuvine”.

În aceeași ordine de idei, își expune gândurile marele nostru poet și publicist, Mihai Eminescu: 
„Cum la zidirea piramidelor, acelor piedici contra pasurilor vremii, fundamentele cele largi și 
întinse purtau deja în ele intențiunea unei zidiri monumentale care e menită de-a ajunge la o 
culme, astfel în viața unui popor murea generațiunilor trecute, care pun fundamentul, conține 
deja în ea ideea întregului. Este ascuns în fiecare secol din viața unui popor complexul de cugetări 
care formează idealul lui, cum în sâmburele de ghindă e cuprinsă ideea stejarului întreg. Și care 
oamenii cei mari ai României nu-i vedem urmărind cu toții, cu mai multă ori toți și în toți timpii? 
Crepusculul unui trecut apus aruncă prin întunericul secolelor razele lui cele mai frumoase și noi, 
agenții unei lumi viitoare, nu suntem decât reflexul său” … „Natura poporului, instinctele și încli-
nările lui moștenite, geniul lui, care adesea, neconștient, urmărește o idee pe când țese la războiul 
vremii, acestea să fie determinate în viața unui stat, nu maimuțarea legilor și obiceielor străine”. 
(Eminescu, Opere, vol. XIII, p. 172)

Constituția este Legea Supremă a unui stat. Această accepție s-a încetățenit în toate statele 
lumii, de aceea adoptarea constituției a devenit pentru fiecare dintre ele un eveniment de impor-
tanță majoră. O constituție marchează anumite victorii și împliniri și, în același timp, propune 
noi perspective de dezvoltare pentru societate și stat.

În această ordine de idei, o constituție reprezintă nu numai o totalizare a rezultatelor înregis-
trate după un șir de biruințe în lupta dintre nou și vechi. O constituție mai este și un program 
de activitate, dat fiind faptul că în ea sunt consfințite principiile fundamentale ale întregii vieți 
economice, politice, sociale și juridice. Constituția fixează intențiile unui stat, cadrul juridic al 
politicii interne și externe a statului. Se mai afirmă uneori, și nu fără temei, că aceasta este Legea 
Supremă a societății în ansamblu.

Constituția se deosebește de alte legi sub mai multe aspecte, și anume: al obiectivului urmărit, 
formal și după forța juridică.

După obiectivul lor, constituția și legile constituționale reglementează, în principal, institu-
ționalizarea puterii și exercitarea ei. Constituțiile cuprind modalitățile de organizare a puterii: 
forma, regimul politic, sistemul autorităților publice, principiile fundamentale ale sistemului 
electoral etc.

Constituția, de asemenea, reglementează detaliat drepturile, libertățile și îndatoririle funda-
mentale. Celelalte legi, reglementând asemenea probleme, concretizează și dezvoltă prescripțiile 
constituționale, dar sunt subsecvente acesteia.

Din punct de vedere formal, constituțiile și legile constituționale sunt supuse unor proceduri 
speciale de adoptare și modificare. Astfel, potrivit art. 138 al Constituției Italiei, legile constitu-
ționale sunt adoptate de fiecare cameră, cu majoritatea absolută a membrilor, la cea de-a doua 
lectură, care are loc în cel puțin trei luni după prima lectură.

Parlamentul Republicii Moldova este în drept să adopte o lege constituțională după cel puțin 
șase luni de la data prezentării inițiativei corespunzătoare. Legea se adoptă cu votul a două treimi 
din deputați.
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Din punct de vedere al forței juridice, constituțiile și legile constituționale sunt superioare 
tuturor celorlalte legi, situându-se în vârful piramidei tuturor actelor normative. Acestea servesc 
drept reper decisiv pentru aprecierea validității tuturor actelor și faptelor juridice.

Semnificația Constituției ca document politic și juridic fundamental o denotă faptul că:
a) realizează o sinteză a proceselor definitorii din istoria societății, până la atingerea nivelului 

de democratizare și civilizare la care a ajuns societatea;
b) exprimă o filozofie și ideologie specifică colectivității umane constituite în statul respectiv;
c) consacră o anumită formă de organizare politică a societății;
d) stabilește limitele puterii formate în stat, constituind totodată o garanție a drepturilor și 

libertăților fundamentale ale cetățenilor;
e) stabilește modul de exercitare a puterii politice și principiile generale care guvernează viața 

politică a societății, constituind astfel o concepție asupra relațiilor social-politice.
Din cele spuse, deducem că aceasta este Legea Fundamentală și Supremă a statului, fiind com-

pusă din norme și principii cu forță juridică supremă, care reglementează relațiile sociale de bază 
necesare formării, menținerii și exercitării puterii politice a poporului în scopul realizării unui 
echilibru de interese, din care să rezulte armonia socială.

Prin art.7 al Constituției Republicii Moldova se statuează supremația Constituției și sancți-
unea pentru nerespectarea acestui principiu fundamental: nicio lege și niciun alt act juridic care 
contravine prevederilor Constituției nu are putere juridică. Acest principiu fundamental s-a înră-
dăcinat puternic în gândirea și practica juridică. Astfel, încă Andronache Donici, în lucrarea sa 
de referință Manualul juridic, enunță principiul supremației legii, de la care derivă valabilitatea 
obiceiului și ideea de legalitate. Acest principiu trebuie să călăuzească legiuitorul, legea fiind iden-
tificată, în concepția gânditorului român, cu „firea lucrurilor, cu dreapta judecată”.

În sistemul nostru de drept, supremația legii și, în primul rând, a legii fundamentale a fost ridi-
cată la rangul de principiu constituțional. În literatura de specialitate (Ioan Muraru) s-a subliniat 
că prin consacrarea acestui principiu „întreaga ordine de drept se bazează pe Constituție”. Acest 
lucru este absolut firesc, deoarece Constituția:

a) legitimează puterea, convertind voințele individuale sau colective în voințe de stat;
b) conferă autoritate guvernanților, îndreptățindu-le deciziile și garantându-le aplicarea;
c) determină funcțiile și atribuțiile ce revin autorităților publice;
d) consacră drepturile și îndatoririle fundamentale, reglementează raporturile dintre cetățeni, 

dintre cetățeni și autoritățile publice;
e) indică sensul sau scopul activității statale, adică valorile politice, ideologice și morale, sub 

semnul cărora este organizat și funcționează sistemul politic;
f) reprezintă temeiul fundamental și garanția esențială a ordinii de drept;
g) este reperul decisiv pentru aprecierea validității tuturor actelor și faptelor juridice.

Toate aceste elemente substanțiale converg spre aceeași concluzie: supremația materială a 
Constituției (Ion Deleanu). Georges Burdeau subliniază că „superioritatea materială a constituției 
rezultă din faptul că aceasta stabilește și organizează competențele. Activând contra constituției, 
se acționează fără titlu juridic”.

Dar Constituția este superioară tuturor actelor normative și în sens formal. Procedura de 
adoptare și de revizuire a Constituției este specifică, irepetabilă în cazul altor acte normative.

Afirmarea supremației Constituției implică existența unor mecanisme de control al conformi-
tății legilor și celorlalte acte subordonate. Fără existența unei sancțiuni a violării regulilor consti-
tuționale de către una dintre puterile constituite, distincția de principiu dintre Constituție, ca Lege 
Fundamentală, și legi și alte acte normative provoacă unele confuzii. Din aceste considerente, 
legiuitorul a prevăzut expres în textul constituțional că legile și alte acte juridice care contravin 
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prevederilor Constituției nu au putere juridică. În același timp, e necesar să atragem atenția asupra 
faptului că numai prin această prevedere constituțională expresă nu se poate obține respectarea 
conformității actelor cu normele constituționale. Orice lege (organică sau ordinară), orice alt act 
normativ juridic este prezumat a fi constituțional până când nu se va dovedi contrariul, adică 
până când neconstituționalitatea lui se va constata de către Curtea Constituțională.

În textul Constituției lipsesc prevederi referitoare la lovirea de nulitate a actelor juridice care 
contravin Constituției, în acest sens fiind efectiv numai controlul constituționalității. Sunt nece-
sare și următoarele precizări:

Cuvântul nulitate provine de la latinescul nuli – „care se reduce la zero, care nu valorează 
nimic; inexistent; fără valoare legală, fără nicio valoare”. Ca în cazul abrogării, nulitatea legii, a 
unor norme juridice presupune încetarea caracterului obligatoriu al acestora. Și totuși, aceste 
două noțiuni (abrogarea și nulitatea) nu trebuie confundate. Abrogarea legii nu se raportează 
la momentul intrării ei în vigoare, la cauza care a determinat-o. Nulitatea intervine atunci când 
legea, normele juridice pe care aceasta le conține au un defect care le viciază substanțial. Acest 
defect, viciu, greșeală esențială afectează legea de la intrarea ei în vigoare. Ca urmare, sancțiunea 
nulității va produce efecte din acest moment: ex tunc. Defectul poate fi formal, organic, material 
sau procedural. Legea nu numai că încetează să producă efecte juridice, ci și se consideră că nu 
le-a produs niciodată. Efectele sale se șterg retroactiv, deoarece legea este prezumată a nu fi avut 
niciodată forță obligatorie. Nulitatea, după natura sa, presupune inexistența, lipsa, faptul de a 
nu exista. După cum considera profesorul C.G. Rarincescu, „o lege nu există ca atare, decât dacă 
este editată de autoritatea competentă și cu formalitățile legale”. Criteriul formal este în această 
privință atât de esențial și necesar actului legislativ, încât lipsa ori nerespectarea lui atrage de plano 
neexistența legii, nu avem de a face nici măcar cu o lege neconstituțională, ci pur și simplu cu o 
lege neexistentă. Inexistența legii e determinată, astfel, de lipsa unor elemente formale, materiale, 
procesuale, indispensabile conform naturii sale pentru a lua ființă. În acest caz, nici nu e vorba 
de lege, ci de o pseudo-lege. Renumitul profesor constituționalist Tudor Drăganu menționează: 
„Un act intitulat «lege», chiar dacă cuprinde o normă generală și obligatorie, nu este decât o pseu-
do-lege atâta vreme cât este opera unui alt organ decât parlamentul. Nulitatea lui nu este nevoie 
să fie prevăzută de constituție, nici declarată de judecător, căci în o asemenea ipoteză pretinsul 
«act legislativ» este de la început inexistent, neproducând niciun efect, nici de drept, nici de fapt”.

În sistemul Constituției Republicii Moldova din 29 iulie 1994, condiții esențiale pentru legife-
rare sunt: votarea într-o formulare identică a proiectului de lege de către Parlament, promulgarea 
de către Președintele Republicii și publicarea în Monitorul Oficial. În absența acestor condiții 
esențiale, un act normativ nu va exista, ceea ce duce la consecința de a nu ține cont de prevederile 
pe care acesta le conține. Fapt care a și determinat legiuitorul nostru să utilizeze noțiunea de lege 
inexistentă. Astfel, art. 76 al Constituției Republicii Moldova prevede expres: „Legea se publică 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova /… / Nepublicarea legii atrage inexistența acesteia”.

Evident, în cazurile enumerate de noi nu va fi necesară procedura controlului constituționali-
tății legii, dat fiind faptul că aceasta pur și simplu nu există.

La multe din cele menționate mai sus s-au referit și autorii lucrării recenzate. E îmbucurător 
faptul că e publicată Constituția Republicii Moldova în redacția votată la 29 iulie 1994 și textul 
acesteia în redacția actuală. Aceasta permite cititorului să facă comparație și să facă concluzii 
asupra modificărilor constituționale, operate pe parcursul a 25 de ani. Cititorii, indiscutabil, ar 
fi câștigat și mai mult, dacă ar fi fost publicată redacția Comisiei pentru elaborarea proiectului 
Constituției, constituită la 16 iunie 1990. E știut lucru, că multe din acele propuneri, în viziunea 
noastră utile și oportune, nu au fost acceptate, unele chiar fiind luate „în baionetă” de a doua 
Comisie pentru definitivarea proiectului Constituției Republicii Moldova. Acest lucru a influ-
ențat negativ asupra textului final al Constituției noastre.
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Așa, de exemplu, nu a fost acceptat faptul, ca în calitate de preambul al Constituției, să fie 
Declarația de Independență a Republicii Moldova. Atunci, poate nu ar fi apărut „novații științi-
fice” referitoare la statalitatea neamului nostru, care e cunoscută cu mult mai înainte de nașterea 
lui Iisus Hristos.

Nu a fost acceptată ideea reformei judecătorești din Republica Moldova. Grupul de lucru a 
propus ca judecătorii și procurorii să capete statut de magistrați și să fie constituit un Consiliu 
Superior al Magistraturii comun, care ar fi asigurat numirea, transferarea, detașarea, promovarea 
în funcție și aplicarea de măsuri disciplinare față de judecători și procurori. Credem și suntem 
ferm convinși, că astăzi nu ne-am fi confruntat cu situația cunoscută, când puterea judecătorească 
este cea mai slabă verigă a mecanismului statal. 

Nu a fost acceptată varianta propusă de noi, referitor la numirea în funcție a judecătorilor 
Curții Constituționale. Și roadele acestui fapt le culegem. Chiar și în componența Curții Consti-
tuționale, constituită recent, sunt doar doi constituționaliști, considerându-se, probabil, că orice 
jurist poate activa în acest domeniu, extrem de complicat și responsabil.

Ca urmare, ne-am pomenit în situația, când Curtea Constituțională constată „suspiciuni de 
corupție”, nu observă cazurile, în care unele autorități publice activează chiar și atunci, când 
mandatul lor a expirat, consideră constituționale unele legi vădit neconstituționale și chiar își 
asumă și dreptul de a face modificări în textul Constituției Republicii Moldova, creând, astfel, 
precedente juridice negative și periculoase pentru bunul mers al lucrurilor.

La un sfert de veac de la adoptarea Constituției Republicii Moldova constatăm, cu regret, că 
Republica Moldova nu și-a cucerit deplin și definitiv suveranitatea. 

Regimul secesionist de la Tiraspol constituie un impediment serios în exercitarea plenară de 
către stat a puterii pe întregul său teritoriu. În această ordine de idei, nu putem neglija nici factorii 
care tergiversează cucerirea suveranității.

În primul rând, prezența militară a Federației Ruse. Contrar deciziilor adoptate atât la nivel 
bilateral, cât și la nivelul diferitor organisme internaționale, Rusia sub diverse pretexte tărăgă-
nează procesul de retragere a armatei a 14-a, care dispune de cantități considerabile de armament.

În al doilea rând, suveranitatea reală presupune independența economică și politică reală. În 
acest context, constatăm cu regret că în aspect economic și politic continuăm să fim dependenți.

Cele spuse ne obligă să depășim toate problemele cu care ne confruntăm și credem că tran-
spunerea în viață a normelor și principiilor constituționale ne vor permite să ne încadrăm printre 
statele avansate ale lumii.

Ultimele prevederi nu știrbesc calitatea înaltă a lucrării prezentate de către V.Pușcaș și V.Ku-
ciuk. Ea va completa, indiscutabil, multiple lacune informaționale și științifice și va trezi un interes 
deosebit pentru cititorii din țara noastră și pentru toți cei care sunt setoși de noi cunoștințe.
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