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CUVÎNT ÎNAINTE 

„Vai de cei ce fac legi nedrepte şi de cei ce scriu 
hotărâri silnice ca să îndepărteze pe cei slabi de 
la judecată şi să răpească dreptatea sărmanilor 
poporului Meu” (Isaia, 10:1-2)

Dragă Cititor!
Ne face plǎcere sǎ Vǎ prezentăm lucrarea „Justiția constituțională” (ana-

liză, studiu de caz, publicistică și cercetare științifică).
Cineva spunea, că un jurist apelează la Constituție, când sunt epuizate 

toate argumentele de drept și de fond. O fi, dar în convingerea noastră, 
ierarhia cadrului legal încununată de Constituție, este alfa și omega oricărui 
raport juridic, este grâul fără neghină și slova lui Solomon, este doctrină de 
drept și este principiu juridic, este Legea care statuează Justiția cu majusculă! 
Or, Legea fără Justiție este moartă! 

Prezenta lucrare, este un sumar de articole scrise și publicate de autori, 
în diferite perioade de timp, dar cu diverse abordări științifico-practice și 
publicistice, de analiză și studiu, de cercetare și critică, în domeniul dreptului 
național (justiția de drept comun și justiția constituțională). 

Venim cu această publicație, pentru a susține perfecționarea sistemului 
național de drept în perioada actuală de tranziție, întru invitarea cititorului 
la meditație și la dialog, la dezbatere și la apreciere, la expuneri de poziții și 
la puncte de vedere, la căutarea și înțelegerea substanței  juridice.

În contextul neîncrederii populației în justiție, avem certitudinea și con-
vingerea că un dialog științifico-practic cu referire la Justiția din Republica 
Moldova, este stringent și oportun pentru a plasa în vizorul public subiecte 
importante, considerațiuni profesioniste și  opinii de valoare, or dezbaterea 
subiectelor Justiției în contextul actualei realității juridice, se prezintă ca o 
imperativă de drept și ca o oportunitate dominantă. Astfel, scopul acestei 
publicații este de a contribui la reformarea Justiției și a organelor de ocrotire 
a normelor de drept, dar și la consolidarea statului de drept în Republica 
Moldova.

Provocând cititorul prin analiză și studiu de caz, critică constructivă 
însoțită de concluzii, propuneri și recomandări cu valență practică, studiind 
complex și cazual doctrina, reglementarea normativă şi practica judiciară 
în materie, tratând subiecte contradictorii și mai puțin, prezenta lucrare a 
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trasat careva idealuri și obiective constituționale, probabil de aceia ca să Vă 
reamintească lucruri esențiale din domeniul justiției constituționale.

Astfel cercetarea efectuată, relevă fondul comun al Justiției – necesita-
tea asigurării supremației Constituției, respectarea exigențelor normative 
constituționale în condiții de răspundere şi responsabilitate, sau factorul 
cel mai important pentru funcționarea justiției este încrederea - încrederea 
justițiabilului în adevărul pronunțat de Curte sau de Instanță. Dar în publi-
cație se atestă și  adevăruri care reafirmă dezideratul, că participanții la rela-
țiile socio-juridice pot interfera elemente definitorii în evoluţia încrederii, 
asupra căreia astăzi planează şi influențe survenite în condițiile interpretări-
lor constituționale a normelor de drept ale actelor legislative, sau în legătură 
cu care poate exista o suspiciune de încălcare a legii. 

Pentru că localizând trust-factorul în justiție, putem surprinde pulsul 
încetinit al încrederii cetățenilor, dar care indică cum funcționează aborda-
rea doctrinară, care este starea de fapt a jurisprudenței constituționale, când 
și în care măsură sunt atinse valorile generice cum ar fi doctrină și practica 
constituțională, circumstanțele și particularitățile excepției de neconstituți-
onalitate, preluările și interpretările jurisprudenței C.E.D.O., alte reflecții ale 
cadrului normativ autohton încadrat în dimensiunea europeană. 

În acest context, lucrarea cuprinde mai multe  concluzii și propuneri inte-
resante de lege ferenda, fapt care poate spori interesul organului legislativ, 
al specialiștilor care activează în domeniul Justiției, a cadrelor didactice, dar 
și al tuturor celor interesați de știința dreptului constituțional, or aceastǎ 
publicaţie reprezintǎ o referinţǎ utilǎ nu numai pentru sectorul justiției, dar 
pentru întreaga comunitate, în special pentru factorii de decizie în autorită-
țile publice ale Republicii Moldova.

Cu deosebit respect și considerațiune, 
Valeriu KUCIUK 
Victor PUȘCAȘ
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КAДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ, И НА КОНСТИТУЦИОННОМ 
ПРАВОВОМ ПОЛЕ – ТОЖЕ!

В.А.Кучук 
Доктор юридических наук

Как общеизвестно, Конституционный суд (в дальнейшем КС) – 
единственный орган конституционной юрисдикции в Республике 
Молдова1.

Согласно статьи 6 Закона о Конституционном суде, Конституцион-
ный суд состоит из шести судей, назначаемых на шестилетний срок. 
Из них, двое назначаются Парламентом, двое – Правительством и 
двое – Высшим советом магистратуры.

Согласно статьи 11 вышеуказанного закона, судьей Конституцион-
ного суда может быть лицо, имеющее гражданство Республики Мол-
дова и место жительства в стране, высшее юридическое образование, 
высокий профессиональный уровень и стаж работы по юридической 
специальности или в области высшего юридического образования 
либо науки не менее 15 лет. И хотя возраст для выхода на пенсию 
гражданина РМ обозначен 63 года (для мужчин), предельный возраст 
для назначения на должность судьи Конституционного суда – 70 лет, 
что указывает на возможность назначения на данной должности в том 
числе пенсионеров. И еще одно из условий, это то, что назначение про-
изводится только с предварительного письменного согласия канди-
дата. И в случае, если кандидат занимает должность, не совместимую 
с должностью судьи Конституционного суда, либо является членом 
какой-либо партии или другой общественно-политической организа-
ции, его согласие должно содержать обязательство об отставке в день 
принесения присяги и приостановлении своего членства в партии или 
другой общественно-политической организации.

Закон о Конституционном суде четко устанавливает, что судьи 
Конституционного суда независимы в осуществлении своих полномо-
чий и подчиняются только Конституции. Они не могут привлекаться к 
судебной ответственности за поданные голоса или высказанные мне-
ния при осуществлении своих полномочий.

Судьи Конституционного суда несменяемы в течение срока полно-
мочий, но сам судья может сложить с себя полномочия по собствен-
1 Закон о Конституционном суде № 317/13.12.94 (в силу 07.02.1995). Парламент Республики 

Молдова. Мониторул Офичиал ал Р. Молдова, 8/86, 07.02.1995
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ной инициативе. Он не может быть задержан, арестован, подвергнут 
обыску, за исключением случаев, когда его застигли на месте престу-
пления, привлечен к административной или уголовной ответственно-
сти без предварительного согласия Конституционного суда.

Одновременно с этим, будучи на должность судьи КС, он должен 
соблюдать определенные ограничения в своей деятельности, потому 
как должность судьи Конституционного суда несовместима с какой-
либо другой оплачиваемой публичной или частной должностью, за 
исключением преподавательской или научной деятельности.

Данный особенный статус судьи, исходит из статуса КС – осо-
бенного органа государственной власти, так как он согласно ст.134 
Конституции РМ, является единственным органом конституционной 
юрисдикции в Республике Молдова, который гарантирует верхо-
венство Конституции, обеспечивает реализацию принципа разделе-
ния государственной власти на законодательную, исполнительную и 
судебную и гарантирует ответственность государства перед гражда-
нином и гражданина перед государством. Поэтому он независим от 
любой другой публичной власти и подчиняется только Конституции. 
Притом, что согласно ст.140 Конституции РМ, с момента принятия 
Конституционным судом соответствующего решения. законы и дру-
гие нормативные акты либо их части утрачивают силу, а сами решения 
Конституционного суда окончательны и обжалованию не подлежат.

Мы допускаем, что используемый сегодня в РМ метод формаль-
ного назначения судей КС Парламентом, Правительством и Высшим 
советом магистратуры, возможно, не имеет явных изъянов, и бюро-
кратически может быть использован, но по сути своей – это глу-
боко недемократично и антинародно. Потому, как это должно быть 
открыто, публично, в конкурсном порядке, и это должно быть ясно и 
понятно всем гражданам РМ. Притом, что возможно, людей на такие 
высокие государственные должности, должен избирать весь народ.

Ведь, исходя из высочайшего статуса КС, исходит и само понима-
ние того, что роль и статус КС крайне важны в системе государствен-
ной власти, а значит, вопрос назначения и/или выбора судьи КС в РМ, 
является краеугольным, поскольку как опыт назначений указывает, 
так и немало экспертных мнений выражают опасения, что в случае 
отсутствия четких и прозрачных правил избрания судей КС, полити-
ческая воля одной партии может быть насаждена всему обществу 
посредством решений КС, также как и возможен захват ею и удержа-
ние любых властных рычагов в государстве, как и защита любых став-
ленников в государственных институтах РМ, а значит, в принципе, 
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возможна квазилегальное управление государством, что в практике 
на самом деле, означает узурпацию государственной власти в госу-
дарстве. В этом контексте, примечательно, что согласно Постановле-
нию КС от 21 декабря 2010 года, под конституционным контролем 
находятся следующие должности: Президент РМ, Председатель 
Парламента, Премьер министр, министры, председатели судов, их 
заместители и судьи, судьи Конституционного суда, председатель и 
члены Высшего совета магистратуры, глава и члены Счетной палаты, 
генпрокурор и его первый заместитель, руководство Нацбанка, Коор-
динационного совета по телерадио, руководство Национального 
агентства по регулированию в энергетике и многие др. чиновники на 
высших государственных должностях2 (приложение №1). 

И в случае такого разворота событий, возможно, что данная 
система узурпации власти, будет в состояние действовать незави-
симо от каких либо выборов, влияя прямым образом на их результат 
и на возможность их легализации, а также и легитимизации любой 
квази избранной/назначенной государственной власти. 

И осознавая данные угрозы для законной, делегированной наро-
дом власти, становятся непонятными факты назначения судьи КС по 
какой-либо «упрощенной» схеме, где не существуют процедур избра-
ния, нет критериев выбора, нет конкурсного отбора, нет гласности 
избирательного или конкурсного процесса итд итп.

Безусловно, что в таком случае, имеющие место в РМ назначе-
ние судей КС по традиционно «упрощенной» схеме, где речь никоим 
образом не идет о конкурсе на должность судьи КС, тем более о при-
влечении к отбору независимых экспертов, авторитетных специали-
стов и профессиональных личностей в области права, на наш взгляд, 
есть проторенный уже путь для продвижения некими силами «сво-
его» человека – скрытно, безальтернативно, без случайностей и без 
вопросов.

Примечательно что, используя упрощенную форму назначения 
судьей КС, когда кандидат может быть назначен на должность судьи 
КС даже не присутствия на заседания государственного института, 
который обладает соответствующими полномочиями, и который 
может себе позволить именно так назначить «раннее обозначенного», 
такой факт (либо аналогичные) дискредитирует не только статус 
судьи КС, но и статус госинститута который пользуется или использо-
вал такой метод назначения.
2 Постановления Конституционного Суда РМ Nr.29 от 21.12.2010 о контроле конституционности 

Закона №95 от 21 мая 2010 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты». Опубликован: 07.01.11 в Monitorul Oficial Nr.1-4
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На наш взгляд, также, как и при замещение некоторых других 
ответственных государственных должностей (члены Счетной Палаты, 
члены НАРЭ, итд итп.), соответствующей структурой должен быть 
организован публичный конкурс, в который могут и должны соревно-
ваться все желающие стать судьей КС. Притом, что эти конкурсы не 
должны быть формальными или симулированными, а наоборот, они 
должны быть проведены гласно, с соблюдением законной процедуры, 
с публикацией всех резюме кандидатов, в другими публичными меха-
низмами отбора, в том числе к примеру, проведение собеседования с 
ними, также должно быть публичной процедурой.

Но, в связи с тем, что реальность другая, мы обязаны сегодня кон-
статировать отсутствие в правовом пространстве республики такого 
рода стандартов для конкурсного избрания судей КС. И исходя из 
этого, кто-то может посчитать, что отсутствие на сегодняшний день 
стандартов для конкурсного избрания судей КС, может быть равно-
значно отсутствием самих стандартов в конституционном правосу-
дии. А далее, исходя из этого, правомерным является и возникнув-
ший в общественном пространстве вопрос, а как свершается оно, это 
конституционное правосудие, людьми, которые не избраны публично 
на данных должностях, людьми, которые возможно даже не соответ-
ствуют этому статусу?

На наш взгляд, закрытость или скрытность назначения/избрания 
судей КС, напрямую сказывается на доверии граждан к самому Кон-
ституционному суду и к его решениям. Притом, что данное обще-
ственное мнение, не доверяющее КС, формируется не только в самой 
Молдовы, но и в молдавской диаспоре за ее пределами, а также у 
граждан других государств-партнеров РМ, в том числе у послов и кон-
сульских рабоников. 

В данном контексте, необходимо отметить что у конституционной 
юстиции в Молдове имеется и позитивный опыт в области конкурс-
ного избрания судьи КС. Данный опыт был получен раннее – в июле 
2016 года. Именно тогда, Правительство РМ в соответствии с ранее 
утвержденным ею регламентом, назначил специально сформирован-
ную Комиссию, которая в соответствии с обозначенной Правитель-
ством процедурой – выбрали судью КС3 из 7 зарегистрированных 
претендентов. Притом, что члены комиссии работая с поданными 
заявками и материалами, не знали, кому из кандидатов они принад-
лежат. И именно тогда, молдавские СМИ отмечали что в созданную 
3 Регламент утвержденный Распоряжением Правительства №132-p от 23.10.2015 использовали 

только один раз. Уже при следующем назначении судьей КС положения данного регламента не 
исполняли. 
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тогда комиссию, вошли люди с хорошей репутацией, представители 
профильных профессий и гражданского общества. Правда, после дан-
ного случая, данную процедуру конкурсного избрания судьи КС упол-
номоченные государственные институты больше не использовали.

В конечном итоге,
исходя из выше обозначенному, можно определенно сформулиро-

вать следующие выводы:
1. В РМ, должна быть внедрена гласная и публичная организация 

и проведение конкурса на замещение должности судьи Конституци-
онного суда.

2. Соответствующий государственный институт, обладающий пол-
номочиями по назначению на должность судьи Конституционного 
суда, должен разработать и утвердить соответствующий регламент/
положение о порядке организации и проведение конкурса на замеще-
ние должности судьи Конституционного суда,

3. Отбор кандидатов на должность судьи Конституционного суда 
от Парламента, Правительства и ВСМ, должен обеспечить соблюде-
ние положений Закона № 317-XIII от 13 декабря 1994 года о Консти-
туционном суде, Для отбора кандидатов на должность судьи Консти-
туционного суда, соответствующим государственным институтом, 
должна быть создана соответствующая Комиссия которая должна 
организовать в порядке обозначенном в регламенте/положении дан-
ный отбор кандидатов на должность судьи КС, и представить полу-
ченные результаты,

4. Регламент или Положение о порядке организации и проведения 
конкурса на замещение должности судьи Конституционного суда от 
Правительства, должен/должно устанавливать порядок организации 
и проведения публичного конкурса на замещение должности судьи 
Конституционного суда, полный список документов, представляемые 
кандидатами, условия участия в конкурсе и обеспечение прозрачного 
и справедливого отбора кандидата для назначения на должность 
судьи Конституционного суда.

5. Отбор кандидатов на должность судьи Конституционного суда 
должен осуществляться на основе открытого конкурса, организован-
ного и проведенного специально созданной Комиссией по отбору кан-
дидатов на должность судьи Конституционного суда согласно усло-
виям, установленным Законом о Конституционном суде и другими 
нормативными актами.

6. Отбор кандидатов на должность судьи Конституционного суда 
должен осуществляться на основе следующих принципов:
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а) открытый и публичный конкурс;
b) отбор наиболее компетентных и профессиональных лиц;
с) обеспечение прозрачности процедур и отбора;
d) равные возможности.
7. Информация о конкурсе, требования к кандидатам, список необ-

ходимых документов должны быть опубликованы на веб-страницах 
государственных органов власти и в Официальном мониторе.

8. Все лица, соответствующие объявленным условиям, должны 
иметь право после объявления конкурса, представить свои заявки на 
участие и участвовать в конкурсе по отбору кандидатов на должность 
судьи Конституционного суда. Притом, что на должность судьи Кон-
ституционного суда могли бы претендовать лица, которые:

a) соответствуют требованиям статьи 11 Закона о Конституцион-
ном суде, требованиям, установленным Законом о статусе судьи 
и Кодексом этики и профессионального поведения судьи;

b) пользуются высокой и безупречной моральной репутацией и 
соответствуют профессиональным требованиям, предъявляе-
мым для назначения на высокую юридическую должность, и/
или являются юристами, обладающими компетенцией, при-
знанной на международном уровне;

c) обладают знаниями в области национальной правовой системы, 
в области международного публичного права и имеют практи-
ческий опыт работы в качестве юристов в области прав чело-
века и конституционного права;

d) подпишут до момента назначения декларацию под личную 
ответственность о том, что в случае избрания не будут осущест-
влять на протяжении действия мандата деятельность, не совме-
стимую с независимостью и беспристрастностью занимаемой 
должности;

И данные кандидаты на должность судьи Конституционного суда, 
должны быть оценены на основе следующих критериев: профессиона-
лизм; положительный опыт деятельности в области права; независимость, 
неподкупность и ответственность; и конечно безупречная репутация.

Приложение №1

Выписка: Диспозитивная часть Постановления Конституцион-
ного Суда РМ Nr.29 от 21.12.2010 о контроле конституционности 
Закона №95 от 21 мая 2010 года «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты». Опубликован: 07.01.11 в 
Monitorul Oficial Nr.1-4
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Руководствуясь положениями ст.140 Конституции, ст.26 Закона о 
Конституционном суде, ст.62 п.а) Кодекса конституционной юрисдик-
ции, Конституционный суд ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать неконституционными положения ст.31 ч.(4) Закона о 
Конституционном суде №317-XIII от 13 декабря 1994 года и ст.4 ч.(4) 
Кодекса конституционной юрисдикции №502-XIII от 16 июня 1995 года. 
 Акты индивидуального характера, изданные Парламентом, Прези-
дентом Республики Молдова и Правительством в отношении офици-
альных государственных лиц, представляющих особые обществен-
ные интересы, избранных или назначенных на определенный срок 
полномочий, а именно: председателя, заместителя председателя, 
судьи судебной инстанции, судьи Конституционного суда, председа-
теля, члена Высшего совета магистратуры, председателя, члена Счет-
ной палаты, Генерального прокурора, первого заместителя, замести-
теля Генерального прокурора, президента, первого вице-президента, 
вице-президента Национального банка Молдовы, председателя, 
члена Координационного совета по телевидению и радио, председа-
теля, заместителя председателя, секретаря, члена Центральной изби-
рательной комиссии, генерального директора, директора, замести-
теля генерального директора, заместителя директора Национального 
агентства по регулированию в энергетике, Национального агентства 
по регулированию в области электронных коммуникаций и инфор-
мационных технологий, Национального агентства по защите конку-
ренции, а также Национального центра по защите персональных дан-
ных, председателя, заместителя председателя, члена Национальной 
комиссии по финансовому рынку, директора Центра по правам чело-
века, парламентского адвоката, – могут быть объектом контроля кон-
ституционности в отношении формы и процедуры принятия.

2. Признать неконституционными следующие синтагмы из прило-
жения к Закону об административном суде №793-XIV от 10.02.2000 
года: «начальник Главной государственной налоговой инспекции и его 
заместитель» (п.14), «генеральный директор Таможенной службы» 
(п.15).

3. Настоящее постановление является окончательным, обжалова-
нию не подлежит, вступает в силу со дня принятия и публикуется в 
«Monitorul Oficial al Republicii Moldova».

Председатель  Конституционного суда 
Думитру ПУЛБЕРЕ 
№ 29. Кишинэу, 21 декабря 2010 г.
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JUSTIȚIA CONSTITUȚIONALĂ ȘI CONFLICTUL  
DE INTERESE

Valeriu KUCIUK 
Doctor în drept, lector universitar

Rezumat
Autorul efectuează un studiu de caz analizând în lumina legislației nați-

onale și a doctrinei dreptului – spețe privind examinarea de către Cur-
tea Constituțională a mai multor aspecte de remunerație a judecătorului, 
inclusiv termenul de activitate, pensia și salariul, dar și sporurile calculate. 
Remarcăm că aceste aspecte, cu referire la judecătorul constituțional care 
decide subiecte care îl vizeză și pe el, conduce cert la apariția unui conflict 
de interese. Or, fiind sesizată Curtea Constituțională, care nu a reacționat 
și nu a recunoscut prezența conflictului de interese, judecătorii constitu-
ționali au primit decizii care ii privesc pe ei înșiși. Considerațiunile deduse 
din cercetare, permit autorului să argumenteze teza privind prezența unui 
conflict de interese în cadrul examinării sesizării date și spețelor similare, 
fiind necesară atît reglementarea corespunzătoare a astfel de situații, dar și 
efectuarea unei veritabile justiții constituționale care ar evita conflictele de 
interese, sau ar responsabiliza judecătorul constituțional, pentru a da exem-
plu tuturor instanțelor judecătorești din RM în vederea apărării și asigurării 
drepturilor omului.

***
Scopul cercetării noastre este efectuarea unui studiu de caz și investiga-

rea științifică a unor spețe care vizează statutul judecătorului în partea ce se 
referă la judecătorii Curții Constituționale, fiind analizat textul a mai multor 
legi, inclusiv a art.32 din Legea nr.544 din 20 iulie 1995 cu privire la statu-
tul judecătorului, a unor prevederi din Legea nr.328 din 23.12.2013 privind 
salarizarea judecătorilor și procurorilor, și a unei sintagme din art. 131 alin. 
(2) din Legea nr. 544 din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului. 
Ținând cont, atât de principiile consacrate în Constituție şi în dreptul intern, 
cât şi cele statuate în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și 
a CC RM, vom analiza subiectul abordat sub aspectul constatării unor con-
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flicte de interese a judecătorilor constituționali la examinarea de către ei a 
cazurilor în care figurează interesele patrimoniale ale judecătorilor de toate 
nivelurile, inclusiv ale înșiși judecătorii constituționali.

Metodologia cercetării. La cercetare au fost aplicate următoarele 
metode de studiu științific: cercetare comparativă și interpretativă, analiză 
cazuală și sinteză juridică comparată.

Prevederi generale.
Precum se cunoaște, Înalta Curte Constituționala este o instituție a sta-

tului însărcinată, in calitatea sa de garant a supremației Constituției Repu-
blicii Moldova, sa garanteze responsabilitatea statului fata de cetățean si a 
cetățeanului fata de stat, asigurând realizarea principiului separării puterii 
de stat in putere legislativa, executiva si putere judecătorească.

În activitatea sa de examinare a sesizărilor subiecților abilitați cu 
competența respectivă, Curtea constituțională a examinat în opinia noastră 
mai multe cauze care au avut implicit efect juridic și asupra judecătorilor 
constituționali, și unde poate fi constatat conflictul de interese, raport 
juridic calificat de lege ca „conflictul dintre exercitarea atribuţiilor funcţiei 
deţinute şi interesele personale ale persoanelor prevăzute la art. 34, în calitatea 
lor de persoane private, care ar putea influenţa necorespunzător îndeplinirea 
obiectivă şi imparţială a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit legii”. 
În această ordine de idei expunem următoarele cauze.

Fabule relevante la examinarea cărora sau manifestat conflicte de 
interese.
I. Cauza „Exercitarea controlului constituţionalităţii sintagmei ,,12 ani și 6 

luni” de la alin. (1) al art. 32 din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la 
statutul judecătorului.

Autorul sesizării – dl Mihail Cotorobai, avocat al poporului, a solicit Cur-
ţii Constituţionale controlului constituţionalităţii sintagmei respective din 
Legea nr.544/1995 în partea ce se referă nemijlocit la judecătorii Curții 

4 Legea Nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese. Art.3. Subiecţii declarării intereselor per-
sonale (1) Subiecţi ai declarării intereselor personale sînt: a) persoanele care deţin funcţii de demnitate 
publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii 
de demnitate publică; b) membrii Consiliului de observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovi-
zualului Compania „Teleradio-Moldova”; deputaţii în Adunarea Populară a unităţii teritoriale autonome 
Găgăuzia; directorul general adjunct al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină; c) conducătorii şi 
adjuncţii acestora din cadrul autorităţii administrative (instituţiei publice) subordonate organului central 
de specialitate, din cadrul întreprinderii de stat sau municipale, societăţii comerciale cu capital de stat 
majoritar, instituţiei financiare cu capital de stat total sau majoritar; d) persoanele cu funcţii de con-
ducere şi de control în instituţiile din cadrul sistemului de învăţămînt de stat şi sistemului de sănătate 
publică; e) personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică; f) funcţionarii publici, 
inclusiv cei cu statut special.
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Constituționale, invocând că sintagma contestată încalcă articolele 134 și 
137 din Constituţia RM.

Este de menționat, că prin norma contestată, legiuitorul statuase, că 
„Judecătorul care a atins vîrsta de 50 de ani şi are o vechime în muncă de cel 
puţin 20 de ani, dintre care cel puţin 12 ani şi 6 luni a activat în funcţia de 
judecător, are dreptul la pensie pentru vechime în muncă în proporţie de 55% 
din salariul mediu lunar, iar pentru fiecare an complet de muncă peste vechimea 
de 20 de ani – de 3%, dar în total nu mai mult de 80% din salariul mediu lunar. 
Pensia judecătorului se recalculează ţinîndu-se cont de mărimea salariului lunar 
al judecătorului în exerciţiu.”

În analiza noastră, pornim de la faptul că statutul Curții Constituționale 
este clar determinat în Constituție, dar și în legislația națională, în calitatea 
sa de unica autoritate de jurisdicție constituțională, a beneiciat de un şir de 
garanţii pentru ca judecătorii Curții să-şi poată îndeplini atribuţiile indepen-
dent, inamovibil, sub protecția imunității lor5.

Totodată, în opinia cercetătorilor științifici, dar și al unor instituții recu-
noscute pe plan internațional (așa ca Comisia de la Veneția), independenţa 
judecătorului constituțional nu poate fi legată doar de mărimea remune-
rației și a pensiei, or aceasta se traduce în practică în mod special dato-
rită garanţiilor (imunităţii şi inamovibilităţii) şi incompatibilităţilor stabilite 
în textul constituţional şi actele normative organice. Or, potrivit art.8 alin.
(2) al Codului jurisdicției constituționale, „judecătorii Curţii Constituţionale 
examinează cauzele în condiţii care exclud orice influenţă din afară asupra lor”. 
O altă garanţie a independenţei judecătorului este inamovibilitatea, pre-
văzută de art. 14 al Legii cu privire la Curtea Constituțională nr 317-XIII 
din 13.12.1994 şi art. 9 din Codul jurisdicţiei constituţionale nr. 502-XIII 
din 16.06.95, în temeiul cărora judecătorul nu poate fi eliberat, suspendat, 
transferat prin voinţa arbitrară a unei autorităţi publice, decît în condiţi-
ile legii. Mai mult ca atît, legislaţia Republicii Moldova stabileşte anumite 
garanţii, care nu permit organelor care au numit judecătorii Curţii Constitu-
ţionale să-i elibereze din funcţie sau să le suspende activitatea.

În ceea ce privește stagiul de cotizare de ,,12 ani și 6 luni”, normele date 
în fapt reprezintă încă o garanţie și nicidecum o limitare a dreptului la pen-
sie. Or, condiţiile necesare întrunirii dreptului la pensie în cadrul sistemului 
de asigurări sociale de stat (limita de vîrstă pentru pensionare, cuantumul 
stagiului de cotizare sau cuantumul pensiei) nu sunt reglementate de Con-
stituţie, iar legiuitorul era liber să aprecieze asupra acordării acestora, în 
funcţie de posibilităţile bugetare ale statului. Inclusiv, ținând cont de fap-
5 Art. 134, art. 135, art.137 din Constituția Republicii Moldova, art. 1, art. 13, art. 14, art. 16 din Legea 

cu privire la Curtea Constituțională nr 317-XIII din 13.12.1994, art. 2, art. 8, art. 9, art. 10 din Codul 
Jurisdicției Constituționale nr. 502-XIII din 16.06.95
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tul că art.72 alin. (3), lit. e), j) din Constituţie, statuează dreptul exclusiv al 
legiuitorului de a stabili un sistem unitar de asigurări sociale de stat, cu con-
diţii unice de pensionare a asiguraţilor în acest sistem, bazat pe principiile 
organizării şi funcţionării sistemului public de asigurări sociale, specificate 
expres în dreptul național6, fiind în conformitate cu principiul unicităţii şi 
solidarităţii sociale expres stabilite7.

Este de menționat că autorul sesizării susținea în sesizare, că „un judecă-
tor al Curții după deținerea a două mandate consecutive este lipsit de dreptul de 
a fi asigurat cu pensie, în condiții similare judecătorilor instanțelor judecătorești, 
din considerentul că stagiul special de cotizare (12 ani și 6 luni) nu poate fi atins, 
iar, de pensia pentru vechime în muncă în conformitate cu art. 32 din Legea cu 
privire la statutul judecătorului, nr.544-XIII din 20.07.1995, pot beneficia doar 
judecătorii Curții care anterior au activat în calitate de judecători la instanțele 
de drept comun”. Acest argument după noi este lipsit de orice suport legal, 
întrucât drepturile salariale de care beneficiază pe perioada activității jude-
cătorii Curții Constituționale sunt stabilite prin lege pe măsura demnității 
profesiei lor și a responsabilităților pe care și le asumă, asigurându-le un trai 
decent și, care direct influențează nivelul cuantumului venitului asigurat din 
care li se calculează pensia.

De altfel, Legea cu privire la Curtea Constituțională prevede, că „Jude-
cătorii Curţii Constituţionale, specialişti cu o pregătire juridică superioară şi o 
înaltă competenţă profesională, beneficiază, pe viaţă, din momentul desemnării 
în această funcţie, de gradul superior de calificare a judecătorilor”8, iar legislația 
cu privire la statutul judecătorului9 menționează, că „Se consideră vechime 
în muncă care oferă persoanei dreptul de a candida la funcţia de judecător 
activitatea acesteia pe parcursul ultimilor 5 ani în calitate de judecător sau 
judecător-asistent al Curţii Constituţionale…”. Totodată, legislația cu privire 
la Curtea Constituțională10 prevede că „ Preşedintele Curţii Constituţionale 
este asimilat cu Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie în indemnizaţii şi pen-
sie. Judecătorii Curţii Constituţionale sînt asimilaţi cu vicepreşedintele Curţii 
Supreme de Justiţie în indemnizaţii şi pensie. Salarizarea Preşedintelui şi jude-
cătorilor Curţii Constituţionale se efectuează în modul, condiţiile şi mărimile 
prevăzute de Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de 
salarizare în sectorul bugetar, din mijloacele bugetului Curţii Constituţionale.”

În acest sens este de menționat, că legislația Republicii Moldova nu 
conferă un statut special judecătorului Curții Constituționale, acesta fiind 

6 Art.3 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489-XIV din 08.07.1999
7 Lit. a) şi lit.c) art.3 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489-XIV din 08.07.1999
8 Legea cu privire la Curtea Constituțională nr 317-XIII din 13.12.1994, art 21, alin. (1).
9 Legea111 cu privire la statutul judecătorului, nr.544-XIII din 20.07.1995
10 Legea cu privire la Curtea Constituțională nr. 317-XIII din 13.12.1994, la art 21, alin. (2), (3), și (4)
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asimilat în indemnizații și pensii cu vicepreședintele Curții Supreme de 
Justiție. Ba mai mult – legislația cu privire la Curtea Constituțională și cu 
privire la statutul judecătorului, oferă posibilitatea oricând judecătorului 
Curții Constituționale după finalizarea a cel puțin a unui mandat, să activeze 
în calitate de judecător la oricare instanță din Republica Moldova de orice 
nivel, în contextul în care mandatul judecătorului la Curtea Constituțională 
este de 6 ani, iar conform art. 6, alin. (2) din Legea cu privire la statutul 
judecătorului nr.544/1995 „ Se consideră vechime în muncă care oferă per-
soanei dreptul de a candida la funcţia de judecător activitatea acesteia pe par-
cursul ultimilor 5 ani în calitate de judecător sau judecător-asistent al Curţii 
Constituţionale”. Este de remarcat, că la angajare, judecătorii CCM nu susțin 
examene, deoarece art.6 alin.(3) al Legii cu privire la statutul judecătorului, 
nr.544/1995 prevede, că „persoanele care au vechimea în muncă prevăzută 
la alin.(2), cu excepţia judecătorilor în instanţele internaţionale şi a judecăto-
rilor Curţii Constituţionale, susţin un examen în faţa Comisiei de absolvire a 
Institutului Naţional al Justiţiei conform procedurii şi condiţiilor prevăzute de 
Legea nr.152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei.” Și 
ulterior, reieșind din prevederile Constituției RM și a legislației în vigoare, 
statutul judecătorilor Curții Constituționale se asimilează vicepreședintelui 
Curții Supreme de Justiție, adică unui judecător de nivelul respectiv. În 
acest context, condițiile de pensionare a unui judecător sunt „aceleași” ca și 
pentru un judecător al Curții Constituționale. Totodată, dacă un judecător 
nu ar fi avut minimum 12 ani și 6 luni activați în sistemul judecătoresc, el 
conform legislației în vigoare la acel moment, nu ar fi putut beneficia de 
pensia de judecător. În opinia noastră norma respectivă era corelată și cu 
practica internațională, or spre exemplu în Franța unde sistemul jurisdicției 
constituționale este diferit, membrul Consiliul Constituțional are un statut 
separat care de asemenea conține unele statuări similare11.

Iar la capitolul independenţei judecătorului constituțional, această con-
siderațiune nu putea fi legată doar de mărimea remuneraţiei şi a pensiei, or 
pensia judecătorilor – nu este factor care asigură independenţa sistemului 
judiciar. Prin urmare, unificarea condiţiilor necesare obţinerii dreptului la 
pensie pentru limită de vîrstă nu crea o ameninţare la adresa independen-
ţei sistemului judiciar. Mai ales în condițiile în care sintagma contestată nu 
făcea altceva decît să asigure o trecere lentă, cu 6 luni anual, timp de 24 
de ani, la condiţiile unice de pensionare pentru limită de vîrstă, la 57 de 
ani pentru femei şi la 62 de ani, pentru bărbaţi – trecere la condițâii unice 
adoptată în acord cu Strategia reformei sistemului de asigurare cu pensii 

11 Conform art. 56 din Constituția Franței din 04.10.1958
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din Republica Moldova12. Anume potrivit ei, sunt prevăzute și măsurii de 
sporire a numărului contribuabililor, descurajarea pensionărilor înainte de 
împlinirea vîrstei legale de pensionare pentru limită de vîrstă şi eliminarea 
pensionării în condiţii diferenţiate de cele generale. Or, independenţa jude-
cătorilor Curții reprezintă o garanţie oferită cetăţenilor, astfel încît judecă-
torul constituțional trebuie să îşi desfăşoare activitatea zilnică bazîndu-se 
pe responsabilitatea etică a funcţiei sale importante pe care o deţine. De 
altfel, măsurile stabilite în Strategia reformei sistemului de asigurare cu 
pensii în Republica Moldova, se încadrează în curentul general european de 
creştere a vîrstei de pensionare şi implicare pe cît mai mult posibil a popu-
laţiei în sfera activităţilor care generează venituri la fondurile de asigurări 
sociale de stat, cu scăderea corelativă a masei persoanelor care beneficiază 
de drepturi la prestaţiile de asigurări sociale, al cărui principiu definitoriu 
constă într-un sistem unic de pensii pentru limită de vîrstă pentru toate 
categoriile de asiguraţi, inclusiv pentru funcţionari publici, procurori, jude-
cători, etc, respectîndu-se și principiul unicităţii şi solidarităţii sociale expres 
stabilit în legislația privind sistemul public de asigurări sociale13 fiind respec-
tat şi principiul independenţei judecătorilor CCM.

Deaceia, supoziția autorului sesizării precum că „un judecător al Curții 
după deținerea a două mandate consecutive este lipsit de dreptul de a fi asi-
gurat cu pensie, în condiții similare judecătorilor instanțelor judecătorești, din 
considerentul că stagiul special de cotizare (12 ani și 6 luni) nu poate fi atins, 
iar, de pensia pentru vechime în muncă în conformitate cu art. 32 din Legea cu 
privire la statutul judecătorului, nr.544-XIII din 20.07.1995, pot beneficia doar 
judecătorii Curții care anterior au activat în calitate de judecători la instanțele 
de drept comun” era lipsită de orice suport legal, întrucît drepturile salariale 
de care beneficiază pe perioada activității judecătorii Curții Constituționale 
sunt stabilite prin lege, iar obligația de a activa un minim rezonabil – era 
o cerere argumentată și proporțională a leguitorului, or ieșirea la pensie a 
unui judecător constituțional după 6 ani de activitate, este disproporționată 
cu oricare altă categorie de salariați, și în primul rănd cu aceiași judecptori 
din sistemul național judiciar cărora li se calculează pensia după ieșirea la 
pensie conform cerințelșor generale.

Mai ales în confițiile în care Legea cu privire la Curtea Constituțională14 
prevede că „Judecătorii Curţii Constituţionale, specialişti cu o pregătire juri-
dică superioară şi o înaltă competenţă profesională, beneficiază, pe viaţă, din 

12 Hotărîrea Parlamentului nr.141-XIV din 23.09.98 şi de Legea nr.295-XVI din 21.12.2007 pentru apro-
barea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011 și a Legii Nr. 166 din 11.07.2012 pentru 
aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020”

13 Lit. a) şi lit.c) art.3 din Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale
14 Legea cu privire la Curtea Constituțională nr 317-XIII din 13.12.1994, art 21, alin. (1)
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momentul desemnării în această funcţie, de gradul superior de calificare a jude-
cătorilor” beneficiind de statutul juridic al judecătorului în conformitate cu 
Legea cu privire la statutul judecătorului, nr.544-XIII din 20.07.1995.

Totodată constatăm că conform prevederilor aliniatului 2 al Legii cu pri-
vire la conflictul de interese nr. 16-XVI din 15.02.2008, următoarele definiții 
sut relevante pentru cazul dat:

„conflict de interese – conflictul dintre exercitarea atribuţiilor funcţiei 
deţinute şi interesele personale ale persoanelor prevăzute la art.3, în calitatea 
lor de persoane private, care ar putea influenţa necorespunzător îndeplinirea 
obiectivă şi imparţială a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit legii;

interes public – interesul general al societăţii ca persoanele care deţin func-
ţii publice să ia, în îndeplinirea atribuţiilor lor de serviciu, decizii imparţiale şi 
legitime;

interes personal – orice interes, material sau nematerial, al persoanelor 
prevăzute la art.3 care rezultă din necesităţile sau intenţiile personale ale aces-
tora, din activităţi care altfel pot fi legitime în calitate de persoană privată, din 
relaţiile lor cu persoane apropiate sau persoane juridice, indiferent de tipul de 
proprietate, din relaţiile sau afiliaţiile personale cu partide politice, cu organi-
zaţii necomerciale şi cu organizaţii internaţionale, precum şi care rezultă din 
preferinţele sau angajamentele acestora.”

Remarcăm, că legislația privind conflictele de interese prevede că „ 
Subiecţi ai declarării intereselor personale sînt persoanele care deţin funcţii de 
demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu pri-
vire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică”15. Astfel conform 
art. 2, alin. (2) al Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcții de dem-
nitate publică nr. 199 din 16.07.2010 „Funcţia de demnitate publică este o 
funcţie publică ce se ocupă prin mandat obţinut direct, în urma alegerilor, sau 
indirect, prin numire în condiţiile legii”, iar conform prevederii respective – 
preşedintele, judecătorul și judecătorul asistent al Curţii Constituţionale 
sunt subiecți ai declarării intereselor personale.

De aceia, pentru toți judecătorii, reglementările din legislația națională 
referitoare la condițiile de pensionare erau:

a) majorarea treptată, cuprinzând o perioadă de 23 ani, a vârstei de pen-
sionare de la 50 – la 62 ani pentru bărbați și la 57 de ani pentru femei;

b) majorarea stagiului special de cotizare de la 12 ani şi 6 luni la 15 ani;
c) majorarea, în termen de 7 ani, a stagiului general de cotizare de la 20 

la 35 de ani;
d) reducerea mărimii pensiei – de la 80% din salariul mediu la 75% din 

suma tuturor plaţilor asigurate;
15 Art.3 alin. (1), lit. a) al Legii cu privire la conflictul de interese nr. 16-XVI din 15.02.2008
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e) excluderea recalculării pensiei și a indemnizației lunare viagere ţinîn-
du-se cont de mărimea salariului judecătorului în exercițiu;

f) excluderea acordării indemnizației lunare viagere şi, în paralel, a sala-
riului pentru judecătorii demisionați ce îndeplinesc o altă funcție în sfera 
justiției;

g) calcularea indemnizației lunare viagere în alt mod: anterior din salariul 
mediu, actualmente din salariul asigurat;

h) excluderea acordării familiei judecătorului decedat în exercițiul func-
ției a indemnizației unice, care anterior era plătită în mărimea şi în condițiile 
prevăzute pentru judecătorul demisionat sau pensionat.

În aceiași ordine de idei, facem trimitere și la practica jurisdicției con-
stituționale existente, or conform Hotărârii CCM nr.9 din 3 martie 1997, 
este prevăzut că „statul, urmărind asigurarea unui nivel de trai decent pen-
tru diferitele categorii ale populaţiei, reiese din condiţiile economice existente 
şi stabileşte mecanisme, care să asigure măsuri de protecţie socială reală”. In 
cazul platii pensiilor judecătorilor, cheltuielile pentru achitarea pensiilor sînt 
suportate după cum urmează: 50% din mărimea stabilită a pensiei – din buge-
tul asigurărilor sociale de stat şi 50% – din bugetul de stat”.

Totodata, mentionam, ca in acest aspect, Curtea Constitutionala a reţi-
nut in Hotarirea sa nr.27 din 20 decembrie 2011 „că orice plus de valoare la 
minimul garanţiilor sociale acordate de stat, persoana şi-l poate crea pe cont 
propriu. În acest scop Republica Moldova, prin Legea nr.329 din 25.03.1999, 
a constituit fondurile nestatale de pensii, ca o alternativă şi contrabalanţă la 
măsurile statale”. Tot in aceias hotarire, Curtea a citat prevederile art.2 
alin.1 al Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale 
şi culturale, prin care Republica Moldova s-a angajat să acţioneze „atît prin 
propriul său efort, cît şi prin asistenţă şi cooperare internaţională, folosind la 
maximum resursele sale disponibile pentru ca exercitarea deplină a drepturilor 
recunoscute de Pact să fie asigurată progresiv prin toate mijloacele adecvate, 
inclusiv prin adoptarea de măsuri legislative”. Curtea a relevat că prevederea 
relatată obligă statul să depună toate eforturile pentru exercitarea dreptu-
rilor sociale garantate de Pact.

De asemenea menționăm, ca in Hotarirea Curtii Constitutionale nr.27 
din 20 decembrie 2011 sa afirmat, că „nu poate fi considerată proporţională 
susţinerea unor obligaţii financiare sub formă de avantaje prin erodarea capa-
cităţilor financiare ale statului, în detrimentul interesului general şi al întregii 
societăţi”. Anume de aceia, Curtea a conchis in pct.53 al Hotaririi mentio-
nate, că „norma art.47 din Constituţie este una centrală în domeniul securităţii 
sociale, ca această normă materială asigură funcţionalitatea tuturor compo-
nentelor caracterului social al statului Republica Moldova, iar in caz de nece-
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sitate, norma art.47 din Constituţie poate acoperi orice domeniu al securităţii 
sociale, inclusiv cele prevăzute de articolele 36, 48-51 din Constituţie, care au 
un caracter special în domeniul securităţii sociale”.

Iar pornind de la faptul, ca Curtea Constitutionala a specificat in hotari-
rea sa, ca conform multiplei jurisprudenţe anterioare a Curţii privind art.16 
alin.(2) din Constituţie, „egalitatea nu înseamnă uniformitate, ea presupune 
tratament egal în situaţii egale, pentru situaţii diferite tratamentul juridic nu 
poate fi decît diferit”, putem deduce, ca judecatorii sint un grup social, care 
îşi dobîndesc statutul său independent prin calitatea sa de magistrat, men-
tionata in art.114 –121 si 134-140 ale Constitutiei RM. 

Iar ținînd cont de faptul, ca puterea judecatoreasca este una integra, con-
statăm că conform doctrinelor juridice, dar si conform practicii judidicare 
internationale, puterea judecătorească inglobeaza toti judecatorii, indife-
rent de domeniul lor de jurisdictie – de drept comun sau de drept constitu-
țional. Astfel, constatam și faptul, ca unicul exponent al puterii judecătoreşti 
este judecătorul, iar statutul constituţional al lui constituie un bun al întregii 
societăţi, judecatorul fiind chemat să asigure protecţia eficientă a drepturi-
lor fiecărui membru al societăţii, si putem concluizona ca pensia judecătoru-
lui, fiind un mijloc de asigurare socială, reprezintă una din componentele de 
bază ale independenţei lui, fiind o contrabalanţă la restricţiile, interdicţiile 
şi responsabilităţile impuse lor de societate. În acest context mentionam, 
ca independenta judecatorului constituie una din cerinţele de bază pentru 
statele membre ale ONU, această concluzie rezultând din Rezoluția Adună-
rii Generale a ONU nr.40/32 din 29 noiembrie 1985, conform căreia:„[…] 
avînd în vedere că judecătorii sînt încredinţaţi cu decizia finală asupra vieţii, 
libertăţilor, drepturilor, îndatoririlor şi proprietăţii cetăţenilor, […]Mandatul 
funcţiei judecătorilor, independenţa lor, securitatea, remunerarea adecvată, 
condiţiile serviciului, pensiile şi vîrsta pensionării vor fi asigurate în mod adec-
vat de lege”.

Prevederi corespondente conţin si standardele în domeniu, elaborate 
sub egida Consiliului Europei, precum Carta Europeană cu privire la statutul 
judecătorului, potrivit căreia: […]cuantumul pensiei judecătorului trebuie să fîe 
cît de apropiat posibil de nivelul ultimei sale remunerări; […]statele-membre ale 
Consiliului Europei trebuie să tindă spre sporirea garanţiilor sociale ale judecă-
torului şi în nici un caz nu se admite reducerea garanţiilor sociale deja admise 
prin lege” .

De altfel poate fi remarcată Recomandarea CM/Rec(2010)12 a Comi-
tetului de Miniştri către statele membre cu privire la judecători (adoptată 
la 17 noiembrie 2010, la cea de-a 1098-a întîlnire a delegaţilor miniştri), 
conform căreia: „Remunerarea judecătorilor trebuie să fie pe măsura rolului şi 
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responsabilităţilor lor şi să aibă un nivel suficient pentru a-i face imuni la orice 
presiune menită să influenţeze deciziile. Trebuie să existe garanţii pentru menţi-
nerea unei remuneraţii rezonabile în caz de boală, concediu de maternitate sau 
de paternitate, precum şi pentru plata unei pensii pentru limită de vîrstă, care 
ar trebui să fie raportate în mod rezonabil la nivelul de remunerare a judecăto-
rilor în exerciţiu”.

Mentionam ca toate prevederile sus expuse se refera la toti judecatorii, 
fara delimitarea unei grupe anumite din rindul lor, în acelaşi sens exprimîn-
du-se şi Comisia de la Veneţia16.

În acelaşi timp, trebuie să recunoastem că judecătorul, care trebuie să 
decidă, în ultimă instanţă, asupra vieţii, libertăţii şi drepturilor omului, pe 
lîngă un înalt profesionalism şi o reputaţie ireproşabilă, trebuie să posede 
o independenţă materială şi un sentiment de siguranţă cu privire la viitorul 
său. Iar incompatibilităţile şi interdicţiile stabilite pentru judecători prin 
Legea fundamentală şi dezvoltate prin legea specială, precum şi respon-
sabilităţile şi riscurile aferente profesiei, impuneau reglementarea unui si 
aceluiași drept la pensie al tuturor judecătorilor, indiferent de domeniul lor 
de jurisdictie.

Deaceia, cauza de constitutionalitate a sintagmei ,,12 ani și 6 luni” de la 
alin. (1) al art. 32 din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului 
a statuat în fața judecătorilor constituționali două poziții dintre care nece-
sită a alege una (fapt despre care s-a declarat public de către participanții la 
proces), și anume:

– Alegerea „Jus publicum” cu referire la esența publica a actului de 
justiție constituționala, sau

– Alegerea „Jus in personam” cu referire la persoanele concrete care 
fac acest act de justiție constituțională, dat fiind faptul ca decizia pri-
mită de ei ii privește pe ei înșiși, fiind în prezența unui conflict de 
interese in conformitate cu prevederile Legii cu privire la conflictul 
de interese nr.16-XVI din 15.02.2008.

Judecătorii consituționali au fost chemați să gasească echilibrul corect 
intre aceste doua principii fundamentale (alegere extrem de dificilă, dar 
oportună și necesară), pentru a demonstra tuturor inamovibilitatea si inde-
pendenta, dar si supunerea Judecatorilor Constitutiei numai Constitutiei 
RM conform art.137 al Constitutiei RM. Or, la 29 iulie 1994, Constitutia 
RM a fost adoptată pentru a da forma aspiratiilor cetățenilor catre o demo-
cratie reala, care sa promoveze principiile si valorile statului de drept, o noua 
viziune asupra drepturilor omului si libertatilor civile, dar si mecanismele 
legale ce le garanteaza. Și în contextul cauzei date sa ivit ocazia de a privi 
16 Comisia de la Veneţia. Raport: „Privind independenţa sistemului judiciar”, adoptat la 12-13 martie 2010.
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realitatea status-quo-ului acestor valori „dupa mai bine de douazeci de ani 
de democrație”.

Totodată, a fost constatat faptul, că decizia care a fost deliberată la sesi-
zarea dlui Avocat al Poporului, a fost una „Actio in personam” – o actiune 
personala la adresa fiecarui judecator din Republica Moldova, dar și fiecă-
rui cetățean al RM.

Este de remarcat, că judecătorii constituționali nu au recunoscut în 
ședință conflictul de interese existent, și prin Hotărîrea CCM nr. 20 din 
23.06.2015 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din articolul 
32 alin.(1) al Legii nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecăto-
rului (asigurarea cu pensie a judecătorilor Curții Constituționale) (Sesizarea nr. 
25a/2015) au fost stabilite următoarele:

1. Sesizarea avocatului poporului Mihail Cotorobai pentru controlul con-
stituționalității unor prevederi referitoare la asigurarea cu pensie a judecă-
torilor Curții Constituționale a fost admisă.

2. Sintagma „12 ani și 6 luni” de la alineatul (1) al articolului 32 din Legea 
nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului sa recu-
noscut constituțională (pentru judecătorii din instanțele judecătorești), în 
măsura în care nu se aplică judecătorilor Curții Constituționale.

II. Cauza „Exercitarea controlului constituţionalităţii Art. II din Legea 
nr.290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte 
legislative” (privind pensia specială a judecătorilor), prin care s-a modificat 
art.32 din Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecăto-
rului, stabilind că judecătorul are dreptul la pensie în condițiile Legii nr.156-
XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul de pensii.

Sesizarea a fost depusă la Curtea Constituţională la 5 iunie 2017 de 
către Curtea Supremă de Justiție.

Prin Legea nr. 290 din 16.12.2016 au fost efectuate modificări la legis-
lația în vigoare fiind unificată modalitatea de calcul al pensiilor de asigurări 
sociale – una pentru toate categoriile de cetăţeni. Astfel, a fost eliminată 
o inechitate socială prin care unele categorii de persoane erau privilegiate 
prin calcularea nejustificată a mărimii pensiei primite fără a se ține cont de 
mărimea contribuțiilor achitate la bugetul asigurărilor sociale și în detrimen-
tul altor categorii de beneficiari.

Este necesar de menționat că, la moment, pensia medie în R. Moldova 
constituia suma de 1165 lei (cu mult sub coșul minim de consum), iar pensia 
unui judecător (calculată fără a lua în calcul contribuțiile sale la sistemul de 
asigurări sociale) era de câteva ori mai mare chiar decât salariul mediu pe 
economie. În așa mod, putea fi constatat nu doar o calculare privilegiată a 
salariului judecătorului, ci și o stabilire a pensiei fără a ține cont de princi-
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piile ce ghidează funcţionarea sistemului public de asigurări sociale – unici-
tăţii, egalității, solidarităţii sociale, obligativităţii, contributivităţii, repartiţiei, 
utonomiei și incesibilității. Astfel, datorită faptului calculării salariului unui 
judecător în funcție de salariul mediu pe economie, în fiecare an, această 
categorie de salariați beneficia de majorare stabilă anuală a salariului cu 
aproximativ 10%. Spre exemplu, salariul judecătorului în 2017 a crescut în 
raport cu anul 2016 cu suma de la 1513,9 lei până la 2838,6 lei (în depen-
dență de vechime și nivelul instanței). Și așa în fiecare an.

Menționăm că, de o astfel de mărire anuală a salariului se bucură doar 
judecătorii și procurorii, iar restul categoriilor de funcționari publici primesc 
același salariu de funcție stabilit fără a beneficia de oarecare majorări con-
stante sau chiar ocazionale.

Atenționăm, că modificările adoptate prin Legea nr.290/12.2016 în 
privința modalității de calcul a pensiilor şi indemnizațiilor, vineau întru 
asigurarea principiilor organizării şi funcţionării sistemului public de asigurări 
sociale (art. 3 al Legii nr. 489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de 
asigurări sociale), în special a principiului contributivității, conform căruia 
drepturile de asigurări sociale se cuvin în temeiul contribuţiilor de asigurări 
sociale plătite şi principiul egalităţii, care asigură tuturor participanţilor la 
sistemul public – contribuabili şi beneficiari – un tratament nediscriminatoriu 
în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege. În așa mod, 
se asigura respectarea principiilor egalității și contributivității chiar și între 
judecătorii pensionați și cei care activează sau vor activa în continuare și 
achită contribuții de asigurări sociale cu mult mai mari decât primii.

Remarcăm, că conform art.60 din Constituția RM care proclamă princi-
piul potrivit căruia Parlamentul este unica autoritate legislativă, calcularea 
pensiei judecătorilor în funcție de venitul mediu lunar asigurat din toată 
perioada de activitate poate fi efectuată numai în baza și în conformitate cu 
legea, adoptarea căreia constituie atributul exclusiv al legiuitorului. În acest 
context, Legiuitorul are dreptul conferit de Constituție de apreciere a situa-
ţiilor ce necesită a fi reglementate prin norme legale, respectând principiile 
menționate supra, inclusiv ale contributivității și egalității. Acest drept sem-
nifică dreptul exclusiv de a decide asupra oportunității la adoptarea actului 
legislativ în conformitate cu politica de stat promovată în interesul general 
al societății.

În argumentarea sesizării, Curtea Supremă de Justiție a opinat că 
prevederile Art. II din Legea nr.290 din 16 decembrie 2016 pentru 
modificarea și completarea unor acte legislative” contravin art. 46 din Con-
stituția RM – „ (1) Dreptul la proprietate privată, precum şi creanţele asupra 
statului sînt garantate. [...]”, catalogând pensia judecătorului ca un bun activ, 



28

VALERIU KUCIUK • VICTOR PUȘCAȘ

prin prisma articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană a Drep-
turilor Omului: „ 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 şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale 
ale dreptului internaţional. Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului 
Statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare reglementării folosirii 
bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori 
a altor contribuţii, sau a amenzilor”.

O astfel de abordare în opinia noastră era una eronată, din motivul că 
conform practicii CEDO, termenul “bunuri” cuprinde si drepturile obținute 
in cadrul unui regim de pensionare sau securitate socială (Vasilopoulou con-
tra Greciei, 2002), o creanță a Statului (S.A. Dangeville contra Franței, 2002) 
etc. Dar pentru aceasta, trebuie ca dreptul în cauza să aibă un caracter pre-
cis definit, deoarece drepturile viitoare sau în curs de realizare nu intra sub 
protecția acestui articol. Jurisprudența CEDO conține mai multe cauze în 
care se apreciază modificarea salariului prin prisma articolului 1 din Proto-
colul nr. 1, acestea putând fi aplicate prin analogie și problemei abordate în 
sesizarea CSJ. Practica constantă a Curții Europene a Drepturilor Omului 
este în sensul că, este la latitudinea statului de a aprecia cuantumul drep-
turilor ce urmează a fi plătite angajaților săi din bugetul de stat. Așadar, 
statul poate introduce, suspenda sau înceta plata unor anumite drepturi, 
prin adoptarea unor modificări legislative adecvate. (Kechko contra Ucrai-
nei, 2006, § 23). În cauza Vilho Eskelinen si alții împotriva Finlandei, Curtea a 
statuat ca nu există un drept protejat de Convenție la menținerea în plată a 
unui salariu într-un anumit cuantum (Vilho Eskelinen si alții contra Finlandei, 
2000, § 94). Iar în cauza Mureşanu contra României (2010), Curtea a reținut 
că salariul deja încasat constituie bun in sensul art. 1 din Protocolul 1 Adiți-
onal la Convenție, fără a sugera nici o clipă existența unui drept de a încasa 
pe viitor un salariu într-un anumit cuantum.

Mai mult ca atât, o astfel de abordare la stabilirea pensiei unor categorii 
de beneficiari fără a lua în calcul mărimea contribuțiilor achitate, în cumul cu 
alte circumstanțe obiective (starea demografică, situația economică, etc.) nu 
doar că face imposibilă o mărire treptată a pensiilor calculate conform meto-
dologiei generale, dar riscă să creeze deformări în sistemul național de asi-
gurări sociale fapt prin care se atentează la securitatea națională. Or, securi-
tatea naţională nu implică numai securitatea militară, ci are şi o componentă 
socială şi economică. Nu doar existenţa unei situaţii manu militari atrage 
aplicabilitatea noţiunii „securitate naţională”, ci şi alte aspecte din viaţa sta-
tului, precum cele economice, financiare, sociale, care ar putea afecta însăşi 
fiinţa statului prin amploarea şi gravitatea fenomenului. Asigurarea stabili-
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tăţii economico-sociale a ţării şi apărarea siguranţei naţionale sunt noţiuni 
care se circumscriu celor de „scop legitim de interes general” şi de „cauză de 
utilitate publică”. De aceia, subiectul calculării pensiei judecătorilor necesită 
a fi abordat inclusiv prin prisma realităților existente în Republica Moldova, 
ținând cont și de faptul că dezvoltarea societății este posibilă doar cu parti-
ciparea tuturor categoriilor de membri ai acesteia, dar nu promovarea unei 
categorii de persoane (judecătorii) în detrimentul celorlalți.

Mai mult, Curtea Supremă de Justiție menționînd că prevederile Legii 
nr.290/2016 contravin art.116 din Constituția RM – „ (1) Judecătorii instan-
ţelor judecătoreşti sunt independenţi, imparţiali şi inamovibili, potrivit legii.[...]”, 
nu explică în nici un fel în ce măsură prevederile date atentează asupra 
independenței, imparțialității și inamovibilității judecătorilor. De altfel, CSJ 
nici nu ar fi putut argumenta o ipotetică încălcare a articolului menționat 
din simplul motiv că prevederile supuse controlului constituționalității nu 
vizează nemijlocit principiile de activitate a puterii judecătorești, dar regle-
mentează modalitatea de calcularea a pensiei pentru judecătorii pensionați.

Iar reieșind din faptul că modificările adoptate prin Legea nr. 290 din 
16.12.2016 au scopul, pe de o parte de a pune în condiții egale la calcula-
rea prestațiilor toți beneficiarii sistemului de asigurări sociale, iar pe de altă 
parte de a crea condiții pentru a majora treptat plățile către toate catego-
riile de asigurați (și nu numai judecătorilor), era evident că normele date 
erau corespundeau Constituției, dar și interesului național al cetățenilor, al 
Republicii Moldova.

Mai ales că subiectul abordat de Curtea Supremă de Justiție viza în 
mod direct și cert însăți autoritatea de drept constituțional, or modificarea 
respectivă viza și drepturile judecătorilor constituționali.

De aceia, în cadrul procesului, participanții au atenționat Înalta Curte 
asupra următoarelor norme de drept național ale Republicii Moldova, care 
cu referire la speța dată, indică limite de competență și anumite oportunități 
de autorecuzare, precum:

a) prevederile art.3 alin.(1) lit. a), art.12 alin.(3) și art.14 din Legea privind 
declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016, care sunt 
incidente membrilor Curții Constituționale în calitate de subiecți ai normei 
contestate;

b) dispozițiile art.2. alin.(2), art.4, art.51 și art.11 alin.(2) ale Legii cu 
privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.199 din 
16.07.2010, care se extind și asupra membrilor Curții Constituționale;

c) condițiile și obligațiunile prevăzute de art.3, art.4 lit. c) și art.5 alin. (2) 
lit. d) şi e) din Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integri-
tăţii instituţionale, relevante și membrilor Curții Constituționale.



30

VALERIU KUCIUK • VICTOR PUȘCAȘ

Astfel, putea fi constatat că președintele și judecătorii Curții Constitu-
ționale fiind subiecți ai declarărilor intereselor personale, dar și persoane 
care se pot afla în poziția unui conflict de interese, care rezidă în existența 
conflictului dintre exercitarea atribuţiilor funcţiei deţinute şi interesele per-
sonale, se află în calitatea lor de persoane private, care ar putea influenţa 
necorespunzător îndeplinirea obiectivă şi imparţială a obligaţiilor şi respon-
sabilităţilor ca judecători constituționali – funcții ce le revin potrivit Consti-
tuției și legislației relevante.

Este important, că în conformitate cu prevederile legale sus menționate, 
persoanele cu funcții de demnitate publică în procesul îndeplinirii atribuţii-
lor de serviciu, sînt obligate să respecte următoarele principii generale:

a) slujirea interesului public cu imparţialitate şi obiectivitate;
b) asigurarea transparenţei şi controlului public al activităţii;
c) responsabilitatea individuală şi exemplul personal.
Este de remarcat, că normele de drept menționate statuează, că întru 

îndeplinirea conformă și legală a atribuţiilor lor de serviciu, persoanele 
respective vor ține cont de interesul public şi vor renunţa public la intere-
sele personale, ce pot compromite deciziile oficiale luate cu participarea lor, 
sau se vor abţine de la participarea la luarea sau executarea unor astfel de 
decizii, dacă acestea pot fi compromise de interesele lor personale.

Astfel, ele vor acționa în așa mod, încât să servească drept exemplu pen-
tru alţi funcționari publici şi pentru alte persoane fizice, exercitându-și man-
datul cu bună-credinţă și diligență.

În temeiul celor susmenționate, dar și ținând cont de faptul, că prevederile 
contestate de Curtea Supremă de Justiție îi vizează inclusiv și pe judecătorii 
Curții Constituționale, Parlamentul Republicii Moldova a sugerat și a solicitat 
judecătorilor constituționali ai Onoratei Curți declararea în cadrul ședinței 
în plen a intereselor personale, dar și a existenței conflictului de interese la 
examinarea sesizării înaintate de Curtea Supremă de Justiție17.

În concluzie remarcăm, că atât cererea Parlamentului RM, cât și argu-
mentele de rigoare aduse la cunoștință CCM, în final nu au fost acceptate 
de Curte care a adoptat Hotărârea nr.25 din 27.07.2017 prin care a decla-
rat neconstituțional Art. II din Legea nr.290 din 16 decembrie 2016 pentru 
modificarea și completarea unor acte legislative.

III. Cauza privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea 
nr.328 din 23.12.2013 privind salarizarea judecătorilor și procurorilor și 
a unei sintagme din art. 131 alin. (2) din Legea nr. 544 din 20.07.1995 cu 
privire la statutul judecătorului (sesizarea nr.57a/2018)

Curtea Constituțională a fost sesizată de către Curtea Supremă de Justi-
17 Sugestia Parlamentului nu a fost susținută de Curtea Constituțională.
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ție, fiind competentă potrivit art.4 alin.(1) lit. a) din Codul jurisdicţiei consti-
tuţionale nr.502/1995, să exercite jurisdicţia sa constituţională în conformi-
tate cu art.135 al Constituției RM.

Pe 23 decembrie 2013, Parlamentul a adoptat Legea nr. 328 privind 
salarizarea judecătorilor și procurorilor, care a intrat în vigoare pe 1 ianu-
arie 2014. Această lege reglementează modul și condițiile de salarizare 
a judecătorilor și procurorilor, inclusiv cuantumul salariilor de funcție ale 
acestora, instituind un sistem unitar de salarizare a judecătorilor și a procu-
rorilor bazat pe salariul mediu pe economie. Potrivit articolului 3 alin. (1) din 
Legea menționată, salariul lunar al judecătorului este constituit din salariul 
de funcție și sporul pentru exercitarea unor funcții de conducere. În scopul 
executării Legii nr. 328 din 23 decembrie 2013 privind salarizarea judecă-
torilor și procurorilor, pe 17 iulie 2014, Parlamentul a adoptat o lege prin 
care a exclus din Legea nr. 355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul 
de salarizare în sectorul bugetar toate compartimentele care reglementau 
condițiile și modul de salarizare a judecătorilor. Până la adoptarea acestor 
amendamente, remunerația judecătorului cuprindea și alte suplimente la 
salariu pe lângă sporul pentru funcția de conducere, i.e. sporul pentru grad 
de calificare, sporul pentru păstrarea secretului de stat și sporul pentru deți-
nerea gradului științific.

Menționăm că conform art.60 din Constituția Republicii Moldova care 
proclamă principiul potrivit căruia Parlamentul este unica autoritate legisla-
tivă, calcularea plăților salariale pentru judecători poate fi efectuată numai 
în baza și în conformitate cu legea, adoptarea căreia constituie atributul 
exclusiv al legiuitorului. În acest context, legiuitorul are dreptul de apreciere 
a situaţiilor ce necesită a fi reglementate prin norme legale. Acest drept 
semnifică dreptul exclusiv de a decide asupra oportunității la adoptarea 
actului legislativ în conformitate cu politica de stat promovată în interesul 
general al societății.

 Având în vedere particularitățile şi specificul fiecărei puteri de stat, pre-
cum şi cadrul specific de competență , funcții și sarcini ale acestora, dar și 
necesitatea respectării principiului autonomiei financiare a fiecărui domeniu 
al puterii de stat, putem constata că situațiile fiecărui domeniu sunt speci-
fice, de natură exclusivă.

Așa, înfăptuirea justiției o efectuează numai instanțele judecătorești, 
Parlamentul la rândul său este unica autoritate legislativă a statului, iar 
Guvernul RM și Președintele RM au funcțiile sale de putere executivă de 
stat. Această separație statuată în art.6 al Constituției, determină și autono-
mia instituțională, funcțională și financiară a lor.

Este de remarcat, că asupra acestor aspecte s-a pronunțat anterior și 
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Curtea Constituțională în Hotărârea nr.21 din 1999, unde a reținut cu refe-
rire la organizarea internă a organului legislativ, că „art. 64 alin. (1) din Consti-
tuţie stipulează că structura, organizarea şi funcţionarea Parlamentului se sta-
bilesc prin regulament. De aceia, potrivit art.64 din Constituţie, legislativului i se 
acordă autonomie administrativă, financiară şi posibilitatea de a-şi reglementa 
de sine stătător organizarea internă”. Or, în sensul ridicat de autorul sesizării, 
fiecare din ramura puterii de stat, pornind de la autonomia sa conferită prin 
lege, autonomie care nu trebuie să se subsumeze Constituţiei şi altor legi 
adoptate de Parlament, este dotată financiar respectiv, fiind creat prin lege 
anumit sistem unitar de salarizare a ei. Aceasta își are explicația și în statutul 
deosebit și diferit al magistraților și al funcționarilor publici. De exemplu, 
judecătorii sunt inamovibili, funcționarii publici nu. Judecătorii se numesc 
pe viață, iar funcționarii publici nu. Etc.

De aceia, prin lege, Parlamentul a instituit diferite sisteme unitare de 
salarizare, care își au rădăcina în anumită experiență internațională, dar și 
realizând dreptul exclusiv și suveran al Parlamentului de a adopta legi, dar 
în primul rînd asigurînd și garantînd dreptul judecătorului la o salarizare 
decentă pentru a asigura independența lui.

Așa, în conformitate cu art.1 al Legii nr. 328 din 2013, pentru judecători 
și procurori s-a instituit un sistem unitar de salarizare bazat pe salariul mediu 
pe economie realizat în anul precedent celui de gestiune drept unitate de 
referinţă. Acest salariu este recalculat în fiecare an, constatîndu-se atît 
majorarea lui ca sumă, căt și creștere lui constantă ca unitate de referință.

Totodată, în conformitate cu prevederile Legii nr.48 din 2012 privind 
sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, pentru funcționarii publici a 
fost instituit un alt sistem unitar de salarizare bazat pe un salariu fix, com-
pletat cu anumite sporuri pentru individualizarea performanțelor și a pre-
stației exercitate, dar fără recalcularea anuală a acestora. Astfel, potrivit 
prevederilor Legii nr.48, salariile funcţionarilor publici sunt diferenţiate pe 
funcţii, avînd 23 grade de salarizare şi prescrise 9 trepte profesionale de 
salarizare pentru funcționarii publici de conducere şi de execuție, şi 5 trepte 
de salarizare pentru funcționarii publici de conducere de nivel superior. Este 
important că toate gradele, funcțiile și treptele de salarizare menționate, 
reprezentă elemente ale sistemului de salarizare respectiv, în baza cărora 
se determină salariile de funcție, acestea fiind diferențiate conform ierarhiei 
funcţiilor în domeniile respective de activitate ale funcționarilor publici.

În așa mod, o analiză comparată a acestor două sisteme unitare de salarizare 
stabilite în prezent, poate constata că ele sunt diferite atât conceptual, cât 
și ca mărime. Acest fapt este unul recunoscut și cert. Iar faptul constituirii 
salariului unui judecător fără sporuri, nu înseamnă neconstituționalitate, or 
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pentru a exista discriminare este necesar ca situaţiile respective să fie com-
parabile şi să existe o justificare obiectivă şi rezonabilă.

Potrivit articolului 16 alin.(2) din Constituţie, toţi cetăţenii Republicii 
Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de 
rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă 
politică, avere sau de origine socială. În jurisprudenţa sa, CCM a statuat 
constant că orice diferenţă de tratament nu implică în mod automat o încăl-
care a articolului 16 din Constituţie. Pentru a fi în prezenţa unei încălcări a 
articolului 16 din Constituţie, ar trebui ca persoanele aflate în situaţii simi-
lare sau comparabile să fie supuse unui tratament diferenţiat şi discrimina-
toriu. În acelaşi timp, o distincţie este discriminatorie dacă nu se bazează pe 
o justificare obiectivă şi rezonabilă, adică nu urmăreşte un scop legitim sau 
nu există un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite 
şi scopul urmărit.

Totodată, statul dispune de o anumită marjă de apreciere pentru a jus-
tifica un tratament diferit în situaţii analoge. Aplicarea marjei de apreciere 
variază în funcţie de circumstanţe şi de context, or, funcţiile unora și altora 
nu pot fi calificate ca identice, fiindcă fiecare funcţie are particularităţile sale 
specifice şi condiţiile în care acestea sunt exercitate.

Prin raportare la speţa dată, necesită a menționa poziția CC expusă 
expres în HCC nr.48 din 2012, care statuează:

– „În baza articolului 43 din Constituţie, statul este obligat să asigure 
tuturor salariaţilor un salariu minim pe economie, astfel, salariul con-
stituie un drept fundamental protejat.

– Suplimentele la salariu nu sunt drepturi fundamentale, ci drepturi salari-
ale suplimentare.

– Parlamentul dispune de competenţa de a acorda funcţionarilor sporuri, 
stimulente, premii la salariul de bază. Legiuitorul este în drept, totodată, 
să diferenţieze sporurile în funcţie de categoriile de personal, cărora 
acestea li se acordă, le poate modifica în diferite perioade de timp, le 
poate suspenda sau chiar anula”.

În acest context, ținând cont de faptul că subiectul sesizări are tangență 
directă și cu statutul judecătorilor Curții Constituționale, au fost de remar-
cat și normele de drept național ale Republicii Moldova, care cu referire 
la speța dată, indică limite de competență și oportunități de autorecuzare 
a judecătorilor constituționali. Este vorba de aceleași norme care au fost 
enunțate în cazurile anterioare, și anume:

a) dispozițiile art.2. alin.(2), art.4, art.51 și art.11 alin.(2) ale Legii cu 
privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.199 din 
16.07.2010, care se extind și asupra membrilor Curții Constituționale;
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b) prevederile art.3 alin.(1) lit.a), art.12 alin.(3) și art.14 din Legea privind 
declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016, care sunt 
incidente membrilor Curții Constituționale în calitate de subiecți ai normei 
contestate;

c) condițiile și obligațiunile prevăzute de art.3, art.4 lit.c) și art.5 alin.(2) 
lit.d) şi e) din Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integri-
tăţii instituţionale, relevante și membrilor Curții Constituționale.

Or, conform statuărilor susmenționate, președintele și judecătorii Cur-
ții Constituționale sunt subiecți ai declarărilor intereselor personale, dar și 
persoanele care se pot afla în poziția unui conflict de interese (judecătorii 
asistenți ai Curții Constituționale), care rezidă în faptul existenței unui con-
flict dintre exercitarea atribuțiilor funcţiei deţinute şi interesele personale, 
în calitatea lor de persoane private, care ar putea influenţa necorespunzător 
îndeplinirea obiectivă şi imparţială a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le 
revin potrivit legislației constituționale în vigoare.

Este important, că în conformitate cu prevederile legale sus menționate, 
persoanele cu funcții de demnitate publică, aflați în poziția de judecător al 
Curții Constituționale, în procesul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, sânt 
obligate să respecte următoarele principii generale:

a) slujirea interesului public cu imparţialitate şi obiectivitate;
b) asigurarea transparenţei şi controlului public al activităţii; 
c) responsabilitatea individuală şi exemplul personal.
Totodată este de remarcat, că normele de drept menționate statuează, 

că întru îndeplinirea conformă și legală a atribuţiilor de serviciu, persoanele 
respective vor ține cont de interesul public şi vor renunţa public la intere-
sele personale, ce pot compromite deciziile oficiale luate cu participarea lor, 
sau se vor abţine de la participarea la luarea sau executarea unor astfel de 
decizii, dacă acestea pot fi compromise de interesele lor personale. Astfel, 
ele vor acționa în așa mod, încât să servească drept exemplu pentru alţi 
funcționari publici şi pentru alte persoane fizice, exercitându-și mandatul cu 
bună-credinţă și diligență.

În temeiul respectiv, dar și ținând cont de faptul, că prevederile contes-
tate prin sesizarea nr.57a/2018 de Curtea Supremă de Justiție îi vizează în 
directo și pe judecătorii Curții Constituționale, la examinarea sesizării, Par-
lamentul RM a solicitat judecătorilor constituționali ai CCM să-și declarare 
în cadrul ședinței în plen interesele personale, dar și să declare existența 
conflictului de interese la examinarea sesizării date18.

Totodată, CCM examinând speța în cauză a reținut, că excluderea unor 
sporuri salariale pentru judecători:
18 Cererea Parlamentului RM a fost respinsă de Curtea Constituțională.
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– face incidente articolele 6 (Separația şi colaborarea puterilor) și 16 
(Egalitatea) din Constituție, și

– poate pune în pericol independența judecătorului, principiu garantat 
de articolul 116 alin. (1) din Constituție.

În temeiurile susmenționate, CCM a declarat neconstituțional articolul 3 
alin. (1) din Legea nr. 328 din 23 decembrie 2013 privind salarizarea jude-
cătorilor și procurorilor, în măsura în care nu reglementează sporul pentru 
deținerea gradului științific, sporul pentru grad de calificare și sporul pentru 
păstrarea secretului de stat.

Astfel, fiind examinate în prezenta cercetare trei cazuri în care CCM a exa-
minat sesizări, subiectul cărora viza nemijlocit și pe incași judecătorii constitu-
ționali. Ținînd cont de faptul că legislația prevede expres că în așa cazuri este 
necesar de identificat conflictul de interese,

a) prin declararea iniţială şi periodică a intereselor personale şi raporta-
rea imediată a apariţiei conflictului de interese de către persoana respectivă

b) prin petiţii şi cereri depuse de către cetăţeni sau prin alte modalităţi 
prevăzute de lege.

Concomitent, interesul general al societăţii este ca persoanele care 
deţin funcţii publice să ia, în îndeplinirea atribuţiilor lor de serviciu, decizii 
imparţiale şi legitime.

Or, prevederile Legii stabilesc, că „în îndeplinirea atribuţiilor lor de 
serviciu, persoanele .. vor lua decizii şi vor face recomandări conducîndu-se 
de legislaţia corespunzătoare şi de politica statului în domeniul respectiv, 
ținând cont de interesul public şi renunţînd la interesele personale”. Toto-
dată, ele „vor renunţa la interesele personale, ce pot compromite deciziile ofi-
ciale, luate cu participarea lor, sau se vor abţine de la participarea la luarea sau 
executarea unor astfel de decizii, dacă acestea pot fi compromise de interesele 
lor personale ..”19.

Iar din punct de vedere procesual, legea clar stabilește obligaţiile per-
soanelor cărora li se aplică legea. Astfel, persoana respectivă „va informa 
imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data constatării, în scris, şeful ierar-
hic sau organul ierarhic superior despre: a) interesul, al său ori al persoanelor 
apropiate, legat de decizia pe care trebuie să o ia personal sau la luarea căreia 
trebuie să participe, ori de acţiunea pe care trebuie să o întreprindă în îndepli-
nirea atribuţiilor sale de serviciu …”. Totodată, judecătorii constituționali „vor 
anunţa Comisia Naţională de Integritate despre conflictele de interese .. în care 
se află”20. În același timp, președintele Curții Constituționale „este obligat să 
nu admită, cu bună ştiinţă, ca persoanele care activează în organizaţia pe care 

19 Art.5 alin.(1) și alin.(2) ale Legii Nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese
20 Art.9 al Legii Nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese
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o conduce să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu fiind în situaţii de conflict de 
interese”. Tot el „este obligat să informeze Comisia Principală de Etică despre 
depistarea de încălcări ale21” legii.

În cazul depistării încălcării, legea expres prevede modul de tratarea şi 
soluţionare a conflictului de interese existent22.

Așa, tratarea conflictului de interese se exprimă prin cerinţele ce se îna-
intează persoanelor prevăzute la art.3 al Legii speciale de a accepta res-
ponsabilitatea pentru identificarea intereselor lor personale, care ar putea 
intra sau sînt în conflict cu îndatoririle lor oficiale, precum şi prin cerinţele 
ce se înaintează acestor persoane şi organizaţiilor publice de a lua măsuri 
pentru soluţionarea pozitivă a conflictului de interese. Totodată, soluţio-
narea conflictului de interese se efectuează de către persoana prevăzută 
la art.3 al Legii speciale şi de către conducătorul organizaţiei publice23 prin 
examinarea situaţiei de conflict de interese, prin determinarea şi aplicarea 
soluţiei adecvate pentru soluţionarea pozitivă a conflictului de interese. 
Este important că în cazul existenței unui conflict d einterese și a examinării 
lui, decizia privind soluţionarea conflictului de interese se ia unipersonal de 
către conducătorul organizaţiei publice, care la identificarea celei mai bune 
soluţii pentru rezolvarea sau abordarea unei situaţii de conflict, va lua în 
considerare interesele organizaţiei publice, interesul publicului şi interesele 
legitime ale persoanelor implicate, precum şi alţi factori, inclusiv, în cazuri 
concrete, nivelul şi tipul funcţiei deţinute de persoana în cauză, natura con-
flictului.

Este cazul de menționat, că legea24 stabilește că efectul juridic al acte-
lor emise, adoptate sau încheiate cu încălcarea dispoziţiilor legale privind 
conflictul de interese este nul, Comisia Națională de Integritate fiind obli-
gată să sesizeze instanţa de judecată pentru constatarea nulităţii actelor 
administrative emise/adoptate sau a actelor juridice încheiate cu încălcarea 
dispoziţiilor legale privind conflictul de interese. Sesizarea se depune din 
oficiu de Comisia Națională de Integritate sau la cererea persoanei care 
se consideră lezată în drepturi ca urmare a unui conflict de interese. Unica 
problemă de ordin juridic în cazul în care conflictul de interese este consta-
tat la nivelul CCM, este faptul că Legea expres statuează că efectul juridic 
prevăzut în Lege nu se referă la actele legislative, la alte acte normative şi 
la actele judiciare. Prin urmare, este necesară o soluție legislativă care să 
fie formulată în legislația constituțională care vizează activitatea CCM, în 
vederea eliminării definitive a vidului normativ existent. Or, obligațiunea 
21 Art.10 al Legii Nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese
22 Art.11 al Legii Nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese
23 Ceia ce înseamnă întreaga componență a CCM
24 Art.12 al Legii Nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese
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prevăzută la art.7 al Legii cu privire la conflictul de interese care stabilește 
responsabilitatea individuală şi exemplul personal al persoanei în cazul 
constatării conflictului de interese, este unul bine formulat și strict necesar, 
or aceste persoane întradevăr trebuie să acţioneze în orice moment astfel, 
încît să servească drept exemplu pentru alţi funcţionari publici şi pentru 
alte persoane fizice. În acest scop, dînsele vor accepta atît responsabilitatea 
pentru modul în care îşi desfăşoară activitatea în calitate de persoană privată 
la numirea în funcţia publică şi în timpul exercitării funcţiei publice, dar și 
responsabilitatea pentru evitarea, identificarea, declararea şi soluţionarea 
conflictelor de interese în beneficiul interesului public. 

În contextul celor susmenționate, necesită a remarca, că un conflict de 
interese consumat poate fi calificat ca infracţiune contravențâională sau 
penală.

Așa, nedeclararea conflictului de interese de către persoana care acti-
vează în cadrul unei autorităţi publice, instituţii publice, întreprinderi de stat 
sau municipale ori în cadrul unei societăţi comerciale cu capital majoritar 
de stat, este sancţionată contravenţional cu cu amendă de la 100 la 300 de 
unităţi convenţionale25.

Totodată, nedeclararea conflictului de interese de către persoana 
publică poate fi calificată ca infracțiunea de abuz de putere sau abuz în ser-
viciu prevăzut de articolul 327 al Codului penal care sancţionează: folosirea 
intenţionată de către o persoană publică a situaţiei de serviciu, în interes 
material ori în alte interese personale, dacă aceasta a cauzat daune în pro-
porţii considerabile drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoane-
lor fizice sau juridice.

De asemenea, necesită a menționa ultimele noutăți normative din dome-
niul penal, și anume prevederile art.3261 introdus prin LP66 din 24.05.18, 
MO181/01.06.18 art.327; în vigoare de la 01.06.18, care vizează exercitarea 
atribuțiilor în sectorul public în situație de conflict de interese, Or, legea 
penală stabilește expres, că „fapta persoanei publice care, în exercitarea 
atribuțiilor de serviciu, a soluționat cereri, demersuri sau plîngeri, a adoptat 
un act administrativ, a încheiat, direct sau prin intermediul unei persoane 
terțe, un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii în 
vederea obținerii, directe sau indirecte, a unui avantaj patrimonial a cărui 
valoare depășește 10000 de unități convenționale, pentru sine sau pentru o 
persoană apropiată în sensul Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și 
a intereselor personale, dacă conflictul de interese nu a fost declarat și solu-
ționat în conformitate cu legislația privind declararea și controlul averii și a 
intereselor personale, se pedepsește cu amendă în mărime de la 10000 la 
25 Art.3132 din Codul contravențional
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15000 de unități convenționale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele 
cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de la 
5 la 7 ani. Totodată, fapta prevăzută la alin. (1) al art. 3261 CP: 

a) săvîrșită de către o persoană cu funcție de demnitate publică;
b) săvîrșită în legătură cu negocierea, gestionarea sau executarea mijloa-

celor financiare din fonduri publice sau din fonduri externe, se pedepsește 
cu amendă în mărime de la 15000 la 20000 de unități convenționale sau 
cu închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a 
ocupa funcții publice pe un termen de la 5 la 10 ani. 

Ținînd cont de faptul că legea penală pune o singură restricție (Dispozițiile 
articolui nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării unor acte 
normative), prevederile art.3261CP ar putea viza și personalitatea judecă-
torilor consitutționali.

CONCLUZII
Cercetarea științifică efectuată, a permis autorului deducerea următoa-

relor concluzii:
1. Curtea constituțională a RM a examinat pe parcursul ultimilor patru 

ani mai multe cauze care au avut implicit efect juridic și asupra judecători-
lor constituționali, și unde poate fi constatat conflictul de interese, raport 
juridic calificat de lege ca „conflictul dintre exercitarea atribuţiilor funcţiei 
deţinute şi interesele personale ale persoanelor cu demnitate publică în 
calitatea lor de persoane private. Astfel, CCM a examinat mai multe sesi-
zări, subiectul cărora viza nemijlocit și pe incași judecătorii constituționali, 
subiectul examinării fiind 1) termenul activității, 2) salariul și sporurile calcu-
late magistratului și 3)pensia judecătorului.

2. La fiecare examinare a cauzei cu conflict de interese, CCM fiind aten-
ționată prin cereri depuse de Parlamentul RM – nu a reacționat nicicum. 
Nici un judecător constituțional nu și-a declarat conflictul de interese. Nici 
un președinte al CCM26 nu și-a exercitat responsabilitatea statuată expres 
în dreptul național.

3. Prezența unui cert conflict de interese în cadrul examinării spețelor 
date, conflict trecut sub tăcerea autorității de jurisdicție constituțională, 
poate conduce doar la concluzia că este sfidată Constituția, legislația con-
stituțională, dar și normele de drept constituțional de către însăși CCM – 
„garant” al Constituției RM.

4. Prezenta cercetare științifică denotă constatarea unui vid normativ în 
legislația privind jurisdicția constituțională privind procedura de declarare a 
conflictului de interese și de responsabilizare a judecătorului constituțional.
26 Pe parcursul a patru ani (2015-2018), în fruntea CCM au fost mai mulți președinți.
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5. Este imperios necesară atît reglementarea corespunzătoare a astfel 
de situații, dar și efectuarea unei veritabile justiții constituționale care ar 
evita conflictele de interese, sau ar responsabiliza judecătorul constituțio-
nal, pentru a da exemplu tuturor instanțelor judecătorești din RM în vederea 
apărării și asigurării drepturilor omului.

6. Prevederile legislației examinate de CCM aflată în stare de conflict 
de interese, necesită a fi examinate de către comisiile parlamentare, care 
să propună organului legislativ un proiect de lege privind modificarea unor 
acte legislative (a Legii privind Curtea Constituțională, Codului jurisdicției 
constituționale, Legea privind conflcictul de interese, Codul administrativ, 
Codul contravențional și Codul penal), proiect de lege care să înlăture vidul 
normativ existent în legislație privind înfăptuirea jurisdicției constituționale 
în RM.
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CÎND TEXTUL CONSTITUȚIEI  
CONTRAVINE CONSTITUȚIEI

Valeriu KUCIUK 
Doctor în drept, lector universitar

La 27 august 1994 a intrat în vigoare Constituţia Republicii Moldova 
adoptată pe 29 iulie a aceluiași an, și doar peste mai bine de jumătate de an, 
la 23 februare 1995 a fost constituită și autoritatea de drept constituțional, 
garantul Legii fundamentale – Curtea Constituțională a Republicii Moldova. 
Astfel, RM s-a afiliat statelor care au adoptate legi fundamentale, și respec-
tive – autoritățile care veghează respectarea și executarea prevederilor nor-
melor constituționale27.

Totodată, necesită a constata, că la momentul actual, în domeniul juris-
dicției consituționale din RM sunt prezente elementele unui impas poli-
tico-jurisdicțional, al unei crize a practicii constituționale, a reperelor de 
promovare a cadrelor, a principiilor de respectare a bukiei și spiritului Con-
stituției, a lipsei de respect față de norma constituțională care poate fi inter-
pretată în contrario de textul constitutional.

Cercetătoarea R.Grecu, aliniindu-se savantului constitutionalist Con-
stantin Stere, îl susține în definirea constituţiei ca o „lege, care reglemen-
tează raportul organelor publice şi principiile de organizare şi funcţionare a lor, 
... considerată la baza întregii ordini de stat şi prin faptul acesta, prin urmare, la 
baza ordinii de drept”28.

Totodată, cu referință la careva idei privind constituționalismul, unii 
savanți29 consideră că aceste idei prezintă şi astăzi un mare interes pen-
tru înţelegerea unor manifestări ale dreptului constituţional în societăţile 
transitive precum este Republica Moldova, apreciind în general Constituţia 
Republicii Moldova din 29 iulie 1994 drept o Constituţie a perioadei de 
tranziție. Iar în condițiile de tranziție, este de menționat că unele instituţii 
ale dreptului constituţional cum ar fi Curtea Constituâională, constituie o 
dimensiune separată, dimensiune capabilă să domine perioada de tranziție, 
dar și să expună considerațiuni privind natura juridică a normei constituți-
onale. În acest context, este elocventă opinia ex-preşedintelui Curţii Con-
27 Constituțiile statelor lumii … și orice alte constituții. https://constitutii.wordpress.com/tag/pdf/ 
28 R.Grecu. Constantin Stere despre Constituție și constituționalism: abordare istorică și aspect contem-

porane. Revista Institutului Naţional al Justiţiei. nr.1, 2009. C.Stere. Curs de drept constituţional (Lito-
grafiat), 1910, Biblioteca Academiei de Ştiinţe a României, p.266-267

29 V.Şterbeţ. Un promotor consecvent al reformei judiciare şi de drept. – În: Reforma judiciară şi de drept 
în Republica Moldova: Realizări, probleme, perspective. – Chişinău, 2005, p.43.
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stituţionale Dumitru Pulbere referitor la specificului evoluţiei fenomenului 
constituţional apeciind, că „fiind un fenomen social dinamic, dreptul este supus 
schimbărilor care se produc în societate. Normele şi principiile constituţionale 
nu fac excepţie de la această regulă, deoarece ele reprezintă norme de drept. Din 
punct de vedere politic, orice Constituţie exprimă realităţile politice existente la 
momentul adoptării sale. Dacă au loc schimbări profunde în domeniul relaţii-
lor sociale, este firesc să se modifice şi Constituţia. În caz contrar ea devine un 
obstacol serios în calea progresului social şi politic al statului” 30.

Fiind de acord cu faptul, că domeniul dreptului constituţional conține 
multiple probleme ştiinţifico-practice, nu vom împărtăși aceiași poziție ca 
și dl Pulbere D., dar vom susține punctul de vedere al profesorului C.Stere 
care considera, că „... sub numele de constituţie se înţelege o lege, care organi-
zează puterile statului, diferitele puteri ale statului şi care stabileşte principiile 
generale de funcţionare a organelor statului şi formează garanţiile drepturilor 
cetăţeneşti”. Ba mai mult, dînsul menționează că ... sensul adevărat al aces-
tui cuvînt e acea lege, care stipulează condiţiile, în care o naţiune, un popor 
înţelege să-şi delege puterea, fiindcă veţi vedea că în dreptul nostru constituţi-
onal şi, se poate spune, în dreptul constituţional în genere s-a impus concepţia 
că puterea supremă a statului, acel element caracteristic al statului în statele 
europene, aparţine naţiunii”.

Și tot așa cum data adoptării Constituţiei RM a devenit punctul de 
start în viaţa juridică a statului moldovenesc liber și independent, exact 
din momentul constituirii sale, CC a început să-și statueze poziția sa, care 
în temeiul statutului său juridic deosebit, se evidențează în ierarhia orga-
nelor de stat, fiind instituția care este net superioară autorităților publice, 
deținînd poziția dominant de judecată constituțională a autorităților publice 
și a întregului cadru de drept national (a oricărei sintagme, cuvînt punct și 
virgule din actele normative în vigoare din RM). Or, întrucât o Constitu-
ţie este prezentul și pespectiva statului moldovenesc, rezultatele activității 
Curții Constituționale se prezintă ca o sinteză a proceselor definitorii din 
istoria lui, aceste rezultate oferind și un indice al statului de drept, al demo-
craţiei constituționale, dar și al culturii și conștiinței politice a poporului 
multinational moldovenesc.

De altfel, prezenta cercetare comparată în tabel graphic, scoate în evi-
dență unele rezultate discutabile ale activității exclusive a autoritatii inde-
pendente de justitie constitutională – a Curții Constituționale a Republicii 
Moldova (în continuare CC RM).

Pornind de la faptul, că aceasta autoritate deține competența exclusivă 

30 D.Pulbere. Ne aliniem la standardele constituţionalismului modern (14 ani de la intrarea în vigoare a 
Constituţiei). Justiţia Constituţională, 2008, nr.4, p.12.
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în efectuarea controlului de constitutionalitate, și avînd în vedere că deci-
ziile Curții Constituționale comportă accente importante în cadrul legal în 
vigoare, dar și în funcționalitatea persoanelor de drept public și privat din 
RM, urmărind tranșant concluziile deduse de CC RM si implicațiile deci-
ziilor enunțate asupra stării de fapt sau mersul lucrurilor, putem constata 
modificări de substanță și starea de criză în sistemul constitutional din RM. 
Or, în epoca modernă, autoritățile de jurisdicție constituţională sunt unicele 
structuri instituționale autorizate de jurisdicţie constituţională, ale cărori 
competenţe sunt trasate prin Constituţie şi Legile speciale de organizare şi 
funcţionare a acesteia.

Prerogativa cu care este învestită CC RM prin articolul 135 alin. (1) lit. b) 
din Constituţie, presupune stabilirea sensului autentic şi deplin al normelor 
constituţionale, care poate fi realizată prin interpretarea textuală sau func-
ţională, în măsura în care poate fi dedusă din textul Constituţiei, ţinând cont 
de caracterul generic al normei și situaţiile complexe în care norma trebuie 
aplicată etc.

Totodată, exemplele prezentate într-un mod succinct, exhaustiv și lapi-
dary, ne oferă o imagine suficientă de clară pentru a deduce unele conlcuzii 
temeinice.

Este de remarcat, că subiectele contradictorii din textul Constituției și 
interpretările pronunțate de Curte, sunt subliniate, sunt prezentate în bold, 
autorul lăsînd la intima convingere a cititorului analiza și concluziile de 
rigoare.

Totodată, cu titlu de exemplu, vom aborda succint sub aspect de natură 
confuză și contradictorie doar o singură hotărîre a Curții – cu referire la 
Hotărîrea Curții Constituţionale nr.7 din 04.03.2016 privind controlul consti-
tuţionalităţii unor prevederi ale Legii nr.1115-XIV din 5 iulie 2000 cu privire 
la modificarea şi completarea Constituţiei Republicii Moldova (modul de 
alegere a Preşedintelui) (Sesizarea nr.48b/2015) publicată în Monitorul Ofi-
cial al R. Moldova, 59-67/10, 18.03.2016.

Cu toate că în p.28 al Hotărîrii, Curtea a reţinut că Curtea anterior 
și-a declinat competenţa ratione materiae pronunțînd Decizia nr.5 din 
18.05.2001 privind controlul constituţionalităţii Legii nr.1115-XIV din 5 
iulie 2000 «Cu privire la modificarea şi completarea Constituţiei Republicii 
Moldova», tot acolo (p.28 al Hotărîrii) totodată ea indică, că Curtea anterior 
nu s-a pronunţat asupra dispoziţiilor contestate, iar aspectele abordate 
de către autorii sesizării nu au constituit anterior obiect de interpretare în 
instanţa de contencios constituţional.

În acest caz, oare adoptarea de către Curte anterior a deciziei nr.5 
din 18.05.2001 privind controlul constituţionalităţii Legii nr.1115-XIV 
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po

sib
ili

tă
ţii

 fo
rm

ăr
ii 

G
uv

er
nu

lu
i s

au
 a

l 
bl

oc
ăr

ii 
pr

oc
ed

ur
ii 

de
 a

do
pt

ar
e 

a 
le

gi
lo

r t
im

p 
de

 3
 lu

ni
, 

Pr
eş

ed
in

te
le

 R
ep

ub
lic

ii 
M

ol
do

va
, d

up
ă 

co
ns

ul
ta

re
a 

fr
ac

ţiu
ni

lo
r p

ar
la

m
en

ta
re

, p
oa

te
 să

 d
iz

ol
ve

 P
ar

la
m

en
tu

l. 
(4

) P
ar

la
m

en
tu

l n
u 

po
at

e 
fi 

di
zo

lv
at

 în
 u

lti
m

el
e 

6 
lu

ni
 

al
e 

m
an

da
tu

lu
i P

re
şe

di
nt

el
ui

 R
ep

ub
lic

ii 
M

ol
do

va
, c

u 
ex

ce
pţ

ia
 c

az
ul

ui
 p

re
vă

zu
t l

a 
ar

tic
ol

ul
 7

8 
al

in
ea

tu
l (

5)
, ş

i 
ni

ci
 în

 ti
m

pu
l s

tă
rii

 d
e 

ur
ge

nţ
ă,

 d
e 

as
ed

iu
 s

au
 d

e 
ră

zb
oi

.

În
 s

en
su

l a
rti

co
lu

lu
i 8

5 
al

in
. (

1)
 ș

i a
lin

. (
4)

 ș
i a

l a
rti

co
lu

lu
i 1

03
 a

lin
. (

2)
 d

in
 C

on
sti

tu
ție

, 
im

po
si

bi
lit

at
ea

 f
or

m
ăr

ii 
G

uv
er

nu
lu

i 
în

 t
er

m
en

 d
e 

3 
lu

ni
 c

on
du

ce
 l

a 
di

zo
lv

ar
ea

 
Pa

rla
m

en
tu

lu
i 

ch
ia

r 
da

că
 a

ce
as

tă
 p

er
io

ad
ă 

se
 c

irc
um

sc
rie

 î
n 

ul
tim

el
e 

6 
lu

ni
 a

le
 

m
an

da
tu

lu
i P

re
șe

di
nt

el
ui

 R
ep

ub
lic

ii 
M

ol
do

va
.

H
ot

ăr
îre

 n
r.2

 
pe

nt
ru

 in
te

rp
re

ta
re

a 
ar

t.1
35

 a
lin

.(1
) l

it.
a)

 ş
i g

) 
di

n 
Co

ns
tit

uţ
ia

 R
M

 d
in

 9
 

fe
br

ua
rie

 2
01

6

A
rt

ic
ol

ul
 1

35
. A

tr
ib

uţ
iil

e.
 „(

1)
 C

ur
te

a 
Co

ns
tit

uţ
io

na
lă

: a
) 

ex
er

ci
tă

, l
a 

se
siz

ar
e,

 c
on

tr
ol

ul
 c

on
st

itu
ţio

na
lit

ăţ
ii 

le
gi

lo
r 

şi 
ho

tă
râ

ril
or

 P
ar

la
m

en
tu

lu
i, 

a 
de

cr
et

el
or

 P
re

şe
di

nt
el

ui
 

Re
pu

bl
ic

ii 
M

ol
do

va
, a

 h
ot

ăr
âr

ilo
r ş

i o
rd

on
an

ţe
lo

r 
G

uv
er

nu
lu

i, 
pr

ec
um

 ş
i a

 tr
at

at
el

or
 in

te
rn

aţ
io

na
le

 la
 

ca
re

 R
ep

ub
lic

a 
M

ol
do

va
 e

st
e 

pa
rt

e;
 b

) i
nt

er
pr

et
ea

ză
 

Co
ns

tit
uţ

ia
; [

...
] g

) r
ez

ol
vă

 c
az

ur
ile

 e
xc

ep
ţio

na
le

 d
e 

ne
co

ns
tit

uţ
io

na
lit

at
e 

a 
ac

te
lo

r j
ur

id
ic

e,
 se

si
za

te
 d

e 
Cu

rt
ea

 S
up

re
m

ă 
de

 Ju
st

iţi
e;

 [.
..]

.
(2

) C
ur

te
a 

Co
ns

tit
uţ

io
na

lă
 îş

i d
es

fă
şo

ar
ă 

ac
tiv

ita
te

a 
di

n 
in

iţi
at

iv
a 

su
bi

ec
ţil

or
 p

re
vă

zu
ţi 

de
 L

eg
ea

 c
u 

pr
iv

ire
 la

 
Cu

rt
ea

 C
on

st
itu

ţio
na

lă
.»

1.
 În

 s
en

su
l a

rt
ic

ol
ul

ui
 1

35
 a

lin
ea

tu
l (

1)
 li

t. 
a)

 ş
i g

) c
or

ob
or

at
 c

u 
ar

tic
ol

el
e 

20
, 1

15
,1

16
 

și 
13

4 
di

n 
Co

ns
tit

uţ
ie

:
– 

în
 c

az
ul

 e
xi

st
en

ţe
i 

in
ce

rt
itu

di
ni

i 
pr

iv
in

d 
co

ns
tit

uţ
io

na
lit

at
ea

 l
eg

ilo
r, 

ho
tă

râ
ril

or
 

Pa
rla

m
en

tu
lu

i, d
ec

re
te

lo
r P

re
şe

di
nt

el
ui

 R
ep

ub
lic

ii M
ol

do
va

, h
ot

ăr
âr

ilo
r ş

i o
rd

on
an

ţe
lo

r 
G

uv
er

nu
lu

i, 
ce

 u
rm

ea
ză

 a
 f

i a
pl

ic
at

e 
la

 s
ol

uţ
io

na
re

a 
un

ei
 c

au
ze

 a
fla

te
 p

e 
ro

lu
l s

ău
, 

in
st

an
ța

 d
e 

ju
de

ca
tă

 e
st

e 
ob

lig
at

ă 
să

 s
es

iz
ez

e 
Cu

rt
ea

 C
on

st
itu

ţio
na

lă
;

– 
ex

ce
pț

ia
 d

e 
ne

co
ns

tit
uţ

io
na

lit
at

e 
po

at
e 

fi 
rid

ic
at

ă 
în

 f
aţ

a 
in

st
an

ţe
i d

e 
ju

de
ca

tă
 d

e 
că

tr
e 

or
ic

ar
e 

di
nt

re
 p

ăr
ți 

sa
u 

re
pr

ez
en

ta
nt

ul
 a

ce
st

ei
a,

 p
re

cu
m

 ş
i d

e 
că

tr
e 

in
st

an
ţa

 d
e 

ju
de

ca
tă

 d
in

 o
fic

iu
;

– 
se

siz
ar

ea
 p

riv
in

d 
co

nt
ro

lu
l c

on
st

itu
ţio

na
lit

ăţ
ii 

un
or

 n
or

m
e 

ce
 u

rm
ea

ză
 a

 fi
 a

pl
ic

at
e 

la
 

so
lu

ţio
na

re
a 

un
ei

 c
au

ze
 s

e 
pr

ez
in

tă
 d

ire
ct

 C
ur

ţii
 C

on
st

itu
ţio

na
le

 d
e 

că
tr

e 
ju

de
că

to
rii

/
co

m
pl

et
el

e 
de

 j
ud

ec
at

ă 
di

n 
ca

dr
ul

 C
ur

ții
 S

up
re

m
e 

de
 J

us
tiț

ie
, 

cu
rț

ilo
r 

de
 a

pe
l 

și 
ju

de
că

to
rii

lo
r, 

pe
 ro

lu
l c

ăr
or

a 
se

 a
flă

 c
au

za
;

– 
ju

de
că

to
ru

l 
or

di
na

r 
nu

 
se

 
pr

on
un

ţă
 

as
up

ra
 

te
m

ei
ni

ci
ei

 
se

siz
ăr

ii 
sa

u 
as

up
ra

 
co

nf
or

m
ită

ţii
 c

u 
Co

ns
tit

uţ
ia

 a
 n

or
m

el
or

 c
on

te
st

at
e,

 li
m

itâ
nd

u-
se

 e
xc

lu
siv

 la
 v

er
ifi

ca
re

a 
în

tr
un

iri
i u

rm
ăt

oa
re

lo
r c

on
di

ții
:

(1
) o

bi
ec

tu
l e

xc
ep

ție
i i

nt
ră

 în
 c

at
eg

or
ia

 a
ct

el
or

 c
up

rin
se

 la
 a

rt
ic

ol
ul

 1
35

 a
lin

. (
1)

 li
t. 

a)
 

di
n 

Co
ns

tit
uț

ie
;

(2
) e

xc
ep

ția
 e

st
e 

rid
ic

at
ă 

de
 c

ăt
re

 u
na

 d
in

 p
ăr

ți 
sa

u 
re

pr
ez

en
ta

nt
ul

 a
ce

st
ei

a,
 s

au
 in

di
că

 
fa

pt
ul

 c
ă 

es
te

 ri
di

ca
tă

 d
e 

că
tr

e 
in

st
an

ţa
 d

e 
ju

de
ca

tă
 d

in
 o

fic
iu

;
(3

) p
re

ve
de

ril
e 

co
nt

es
ta

te
 u

rm
ea

ză
 a

 fi
 a

pl
ic

at
e 

la
 s

ol
uț

io
na

re
a 

ca
uz

ei
;

(4
) n

u 
ex

ist
ă 

o 
ho

tă
râ

re
 a

nt
er

io
ar

ă 
a 

Cu
rț

ii 
av

ân
d 

ca
 o

bi
ec

t p
re

ve
de

ril
e 

co
nt

es
ta

te
.

2.
 P

ân
ă 

la
 a

do
pt

ar
ea

 d
e 

că
tr

e 
Pa

rla
m

en
t 

a 
re

gl
em

en
tă

ril
or

 în
 e

xe
cu

ta
re

a 
pr

ez
en

te
i 

ho
tă

râ
ri,

 
se

siz
ar

ea
 

pr
iv

in
d 

ex
ce

pţ
ia

 
de

 
ne

co
ns

tit
uţ

io
na

lit
at

e 
se

 p
re

zi
nt

ă 
Cu

rţ
ii 

Co
ns

tit
uţ

io
na

le
 d

e 
că

tr
e 

ju
de

că
to

rii
/c

om
pl

et
el

e 
de

 j
ud

ec
at

ă 
di

n 
ca

dr
ul

 C
ur

ții
 

Su
pr

em
e 

de
 J

us
tiț

ie
, c

ur
țil

or
 d

e 
ap

el
 ș

i j
ud

ec
ăt

or
iil

or
, p

e 
ro

lu
l c

ăr
or

a 
se

 a
flă

 c
au

za
, 

în
 te

m
ei

ul
 a

pl
ic

ăr
ii 

di
re

ct
e 

a 
ar

tic
ol

ul
ui

 1
35

 a
lin

ea
tu

l (
1)

 li
t. 

a)
 ş

i g
) d

in
 C

on
st

itu
ţie

 ş
i 

as
tf

el
 c

um
 a

u 
fo

st
 e

xp
lic

at
e 

în
 p

re
ze

nt
a 

ho
tă

râ
re

, î
n 

co
nf

or
m

ita
te

 c
u 

co
ns

id
er

en
te

le
 

m
en

ţio
na

te
 în

 c
up

rin
su

l a
ce

st
ei

a 
şi 

al
 R

eg
ul

am
en

tu
lu

i p
riv

in
d 

pr
oc

ed
ur

a 
de

 e
xa

m
in

ar
e 

a 
se

siz
ăr

ilo
r d

ep
us

e 
la

 C
ur

te
a 

Co
ns

tit
uț

io
na

lă
.
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H
ot

ăr
îre

 n
r.2

 
pe

nt
ru

 in
te

rp
re

ta
re

a 
pr

ev
ed

er
ilo

r a
rt

.9
8 

al
in

. (
6)

 
di

n 
Co

ns
tit

uţ
ia

 R
M

 (c
od

ec
izi

a 
la

 re
m

an
ie

re
a 

gu
ve

rn
am

en
ta

lă
) 

di
n 

24
 ia

nu
ar

ie
 2

01
7

A
rt

. 9
8 

În
ve

st
itu

ra
 G

uv
er

nu
lu

i.
(6

) Î
n 

ca
z 

de
 re

m
an

ie
re

 g
uv

er
na

m
en

ta
lă

 s
au

 d
e 

va
ca

nţ
ă 

a 
fu

nc
ţie

i, 
Pr

eş
ed

in
te

le
 R

ep
ub

lic
ii 

M
ol

do
va

 re
vo

că
 

şi
 n

um
eş

te
, l

a 
pr

op
un

er
ea

 P
rim

-m
in

is
tr

ul
ui

, p
e 

un
ii 

m
em

br
i a

i G
uv

er
nu

lu
i.

1.
 În

 s
en

su
l a

rt
ic

ol
ul

ui
 9

8 
al

in
ea

tu
l (

6)
 d

in
 C

on
st

itu
ţie

:
– 

Pr
eş

ed
in

te
le

 R
ep

ub
lic

ii 
M

ol
do

va
 p

oa
te

 re
fu

za
, o

 si
ng

ur
ă 

da
tă

, m
ot

iv
at

, p
ro

pu
ne

re
a 

Pr
im

-m
in

is
tr

ul
ui

 d
e 

nu
m

ire
 a

 u
ne

i p
er

so
an

e 
în

 f
un

cţ
ia

 v
ac

an
tă

 d
e 

m
in

is
tr

u,
 a

tu
nc

i 
câ

nd
 c

on
si

de
ră

 c
ă 

pe
rs

oa
na

 p
ro

pu
să

 n
u 

co
re

sp
un

de
 c

er
in

ţe
lo

r 
le

ga
le

 
pe

nt
ru

 
ex

er
ci

ta
re

a 
fu

nc
ţie

i d
e 

m
em

br
u 

al
 G

uv
er

nu
lu

i;
– 

Pr
im

-m
in

ist
ru

l 
po

at
e 

fa
ce

 o
 a

ltă
 p

ro
pu

ne
re

 P
re

şe
di

nt
el

ui
 s

au
 r

ei
te

ra
 a

ce
ea

şi
 

ca
nd

id
at

ur
ă 

pe
nt

ru
 f

un
cţ

ia
 d

e 
m

in
is

tr
u,

 p
e 

ca
re

 P
re

şe
di

nt
el

e 
es

te
 o

bl
ig

at
 s

ă 
o 

nu
m

ea
sc

ă.

H
ot

ăr
îre

 n
r.1

9 
pe

nt
ru

 in
te

rp
re

ta
re

a 
pr

ev
ed

er
ilo

r a
rt

. 3
4 

al
in

. (
3)

 
di

n 
Co

ns
tit

uț
ia

 R
M

 (a
cc

es
ul

 la
 

in
fo

rm
aț

ie
) d

in
 2

2 
iu

ni
e 

20
15

A
rt

.3
4 

D
re

pt
ul

 la
 in

fo
rm

aț
ie

(3
) D

re
pt

ul
 la

 in
fo

rm
aţ

ie
 n

u 
tr

eb
ui

e 
să

 p
re

ju
di

ci
ez

e 
m

ăs
ur

ile
 d

e 
pr

ot
ec

ţie
 a

 c
et

ăţ
en

ilo
r s

au
 s

ig
ur

an
ţa

 
na

ţio
na

lă
.

1.
 În

 s
en

su
l a

rt
ic

ol
ul

ui
 3

4 
al

in
. (

3)
 d

in
 C

on
st

itu
ție

:
– 

re
st

râ
ng

er
ea

 d
re

pt
ul

ui
 la

 in
fo

rm
aț

ie
 p

oa
te

 a
ve

a 
lo

c 
do

ar
 a

tu
nc

i c
ân

d 
ar

e 
la

 b
az

ă 
un

 
sc

op
 re

al
 ș

i j
us

tif
ic

at
 d

e 
pr

ot
ec

ție
 a

 u
nu

i i
nt

er
es

 le
gi

tim
 p

riv
in

d 
pr

ot
ec

ția
 c

et
ăț

en
ilo

r 
sa

u 
si

gu
ra

nț
a 

na
țio

na
lă

, i
ar

 in
te

re
su

l p
ub

lic
 p

en
tr

u 
af

la
re

a 
in

fo
rm

aț
ie

i n
u 

pr
ev

al
ea

ză
;

– 
or

ic
e 

re
st

râ
ng

er
e 

a 
ac

ce
su

lu
i l

a 
in

fo
rm

aț
ie

, in
cl

us
iv

 c
at

eg
or

iil
e 

de
 in

fo
rm

aț
ii,

 sp
ec

ifi
ce

 
și 

lim
ita

te
, c

ar
e 

nu
 p

ot
 f

i d
ez

vă
lu

ite
 în

 v
ed

er
ea

 p
ro

te
cț

ie
i c

et
ăț

en
ilo

r 
sa

u 
sig

ur
an

țe
i 

na
țio

na
le

, t
re

bu
ie

 s
ă 

fie
 p

re
vă

zu
tă

 d
e 

le
ge

 ș
i n

ec
es

ar
ă 

în
tr

-o
 s

oc
ie

ta
te

 d
em

oc
ra

tic
ă 

pe
nt

ru
 p

ro
te

cț
ia

 u
nu

i i
nt

er
es

 le
gi

tim
;

– 
ju

st
ifi

ca
re

a 
in

te
re

su
lu

i l
eg

iti
m

 s
e 

fu
nd

am
en

te
az

ă 
pe

 g
ra

vi
ta

te
a 

pr
ej

ud
ic

ie
rii

 a
ce

st
ui

a 
în

 c
az

ul
 p

ub
lic

ăr
ii 

un
or

 i
nf

or
m

aț
ii,

 a
ut

or
ită

țil
e 

pu
bl

ic
e 

ur
m

ân
d 

să
 d

em
on

st
re

ze
 c

ă 
di

vu
lg

ar
ea

 in
fo

rm
aț

ie
i a

r 
am

en
in

ța
 în

 m
od

 g
ra

v 
pr

ot
ec

ția
 c

et
ăț

en
ilo

r 
sa

u 
si

gu
ra

nț
a 

na
țio

na
lă

.
2.

 C
ur

te
a 

Co
ns

tit
uț

io
na

lă
 v

a 
de

ci
de

 c
u 

di
sc

er
nă

m
ân

t 
în

 c
az

ur
ile

 d
e 

re
st

râ
ng

er
e 

a 
ac

ce
su

lu
i l

a 
in

fo
rm

aț
ii 

pr
in

 a
ct

el
e 

Pa
rla

m
en

tu
lu

i, 
Pr

eș
ed

in
te

lu
i R

ep
ub

lic
ii 

M
ol

do
va

 și
 

G
uv

er
nu

lu
i, 

po
tr

iv
it 

ce
rin

țe
lo

r i
nd

ic
at

e 
la

 p
un

ct
ul

 1
 d

in
 p

re
ze

nt
ul

 d
is

po
zi

tiv
.

H
ot

ăr
âr

e 
nr

.3
6 

di
n 

05
.1

2.
20

13
 p

riv
in

d 
in

te
rp

re
ta

re
a 

ar
tic

ol
ul

ui
 

13
 a

lin
. (

1)
 d

in
 C

on
st

itu
ţie

 
în

 c
or

el
aţ

ie
 c

u 
Pr

ea
m

bu
lu

l 
Co

ns
tit

uţ
ie

i ş
i D

ec
la

ra
ţia

 d
e 

In
de

pe
nd

en
ţă

 a
 R

ep
ub

lic
ii 

M
ol

do
va

A
rt

.1
3.

 L
im

ba
 d

e 
st

at
, f

un
cţ

io
na

re
a 

ce
lo

rla
lte

 li
m

bi
 

(1
) L

im
ba

 d
e 

st
at

 a
 R

ep
ub

lic
ii 

M
ol

do
va

 e
st

e 
lim

ba
 m

ol
-

do
ve

ne
as

că
, f

un
cţ

io
nâ

nd
 p

e 
ba

za
 g

ra
fie

i l
ati

ne
.

A
rt

.7
. C

on
sti

tu
ţia

, L
eg

e 
Su

pr
em

ă
 C

on
sti

tu
ţia

 R
ep

ub
lic
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od

ifi
ca

re
a 

și 
co

m
pl

et
ar

ea
 C

on
st

itu
ție

i, 
ca

 fi
in

d 
co

nt
ra

re
 li

m
ite

lo
r d

e 
re

vi
zu

ire
 a

 C
on

st
itu

ție
i i

m
pu

se
 

de
 d

isp
oz

iţi
ile

 a
rt

ic
ol

ul
ui

 1
42

 a
lin

. (
2)

, p
re

cu
m

 și
 a

rt
ic

ol
ul

ui
 1

35
 a

lin
. (

1)
 li

t. 
c)

 c
or

ob
or

at
 

cu
 p

re
ve

de
ril

e 
ar

tic
ol

ul
ui

 1
41

 a
lin

.(2
) d

in
 C

on
st

itu
ţie

.
4.

 S
e 

re
cu

no
sc

 c
on

st
itu

țio
na

le
:

– 
te

xt
el

e:
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A
rt

.1
41

. I
ni

ţia
tiv

a 
re

vi
zu

iri
i. 

(1
) R

ev
iz

ui
re

a 
Co

ns
tit

uţ
ie

i 
po

at
e 

fi 
in

iţi
at

ă 
de

: b
) u

n 
nu

m
ăr

 d
e 

ce
l p

uţ
in

 o
 tr

ei
m

e 
de

 d
ep

ut
aţ

i î
n 

Pa
rla

m
en

t; 
(2

) P
ro

ie
ct

el
e 

de
 le

gi
 

co
ns

tit
uţ

io
na

le
 v

or
 fi

 p
re

ze
nt

at
e 

Pa
rla

m
en

tu
lu

i n
um

ai
 

îm
pr

eu
nă

 c
u 

av
iz

ul
 C

ur
ţii

 C
on

st
itu

ţio
na

le
, a

do
pt

at
 c

u 
vo

tu
l a

 c
el

 p
uţ

in
 4

 ju
de

că
to

ri.
A

rt
. 1

42
. L

im
ite

le
 re

vi
zu

iri
i. 

(1
) D

isp
oz

iţi
ile

 p
riv

in
d 

ca
ra

ct
er

ul
 s

uv
er

an
, i

nd
ep

en
de

nt
 ş

i u
ni

ta
r a

l s
ta

tu
lu

i, 
pr

ec
um

 ş
i c

el
e 

re
fe

rit
oa

re
 la

 n
eu

tr
al

ita
te

a 
pe

rm
an

en
tă

 
a 

st
at

ul
ui

, p
ot

 fi
 re

vi
zu

ite
 n

um
ai

 c
u 

ap
ro

ba
re

a 
lo

r p
rin

 
re

fe
re

nd
um

, c
u 

vo
tu

l m
aj

or
ită

ţii
 c

et
ăţ

en
ilo

r î
ns

cr
işi

 în
 

lis
te

le
 e

le
ct

or
al

e.
 (2

) N
ic

i o
 re

vi
zu

ire
 n

u 
po

at
e 

fi 
fă

cu
tă

, 
da

că
 a

re
 c

a 
re

zu
lta

t s
up

rim
ar

ea
 d

re
pt

ur
ilo

r ş
i l

ib
er

tă
ţil

or
 

fu
nd

am
en

ta
le

 a
le

 c
et

ăţ
en

ilo
r s

au
 a

 g
ar

an
ţii

lo
r a

ce
st

or
a.

 
(3

) C
on

st
itu

ţia
 n

u 
po

at
e 

fi 
re

vi
zu

ită
 p

e 
du

ra
ta

 s
tă

rii
 d

e 
ur

ge
nţ

ă,
 d

e 
as

ed
iu

 ş
i d

e 
ră

zb
oi

.»
A

rt
.1

43
. L

eg
ea

 p
riv

in
d 

m
od

ifi
ca

re
a 

Co
ns

tit
uţ

ie
i. 

(1
) 

Pa
rla

m
en

tu
l e

st
e 

în
 d

re
pt

 s
ă 

ad
op

te
 o

 le
ge

 c
u 

pr
iv

ire
 

la
 m

od
ifi

ca
re

a 
Co

ns
tit

uţ
ie

i d
up

ă 
ce

l p
uţ

in
 6

 lu
ni

 d
e 

la
 

da
ta

 p
re

ze
nt

ăr
ii 

in
iţi

at
iv

ei
 c

or
es

pu
nz

ăt
oa

re
. L

eg
ea

 s
e 

ad
op

tă
 c

u 
vo

tu
l a

 d
ou

ă 
tr

ei
m

i d
in

 d
ep

ut
aţ

i. 
(2

) D
ac

ă,
 

de
 la

 p
re

ze
nt

ar
ea

 in
iţi

at
iv

ei
 c

u 
pr

iv
ire

 la
 m

od
ifi

ca
re

a 
Co

ns
tit

uţ
ie

i, 
Pa

rla
m

en
tu

l n
u 

a 
ad

op
ta

t t
im

p 
de

 u
n 

an
 

le
ge

a 
co

ns
tit

uţ
io

na
lă

 c
or

es
pu

nz
ăt

oa
re

, p
ro

pu
ne

re
a 

se
 

co
ns

id
er

ă 
nu

lă
.

„(2
) P

oa
te

 fi
 a

le
s P

re
şe

di
nt

e 
al

 R
ep

ub
lic

ii M
ol

do
va

 ce
tă

ţe
an

ul
 cu

 d
re

pt
 d

e v
ot

 ca
re

 a
re

 4
0 

de
 

an
i îm

pl
in

iţi
, a

 lo
cu

it 
sa

u 
lo

cu
ie

şt
e 

pe
rm

an
en

t p
e 

te
rit

or
iu

l R
ep

ub
lic

ii M
ol

do
va

 n
u 

m
ai

 p
uţ

in
 

de
 1

0 
an

i ş
i p

os
ed

ă 
lim

ba
 d

e 
st

at
.»

„(6
) 

Pr
oc

ed
ur

a 
de

 a
le

ge
re

 a
 P

re
şe

di
nt

el
ui

 R
ep

ub
lic

ii 
M

ol
do

va
 e

st
e 

st
ab

ili
tă

 p
rin

 l
eg

e 
or

ga
ni

că
.»

de
 la

 p
un

ct
ul

 2
 a

l a
rt

ic
ol

ul
ui

 I 
di

n 
Le

ge
a 

nr
. 1

11
5-

XI
V 

di
n 

5 
iu

lie
 2

00
0 

cu
 p

riv
ire

 la
 

m
od

ifi
ca

re
a 

și 
co

m
pl

et
ar

ea
 C

on
st

itu
ție

i.
5.

 S
e 

de
cl

ar
ă 

ne
co

ns
tit

uț
io

na
lă

 L
eg

ea
 n

r. 
12

34
-X

IV
 d

in
 2

2 
se

pt
em

br
ie

 2
00

0 
cu

 p
riv

ire
 

la
 p

ro
ce

du
ra

 d
e 

al
eg

er
e 

a 
Pr

eş
ed

in
te

lu
i R

ep
ub

lic
ii 

M
ol

do
va

.
6.

 S
e 

de
cl

ar
ă 

ne
co

ns
tit

uț
io

na
lă

 L
eg

ea
 n

r. 
12

27
-X

IV
 d

in
 2

1 
se

pt
em

br
ie

 2
00

0 
pe

nt
ru

 
m

od
ifi

ca
re

a 
Co

du
lu

i 
el

ec
to

ra
l, 

cu
 r

ev
ig

or
ar

ea
 p

re
ve

de
ril

or
 c

ar
e 

au
 f

ăc
ut

 o
bi

ec
tu

l 
ab

ro
gă

rii
.

7.
 S

e 
de

cl
ar

ă 
ne

co
ns

tit
uț

io
na

le
 a

rt
ic

ol
el

e 
82

 ş
i 

83
 d

in
 R

eg
ul

am
en

tu
l 

Pa
rla

m
en

tu
lu

i, 
ap

ro
ba

t 
pr

in
 L

eg
ea

 n
r. 

79
7-

XI
V 

di
n 

2 
ap

ril
ie

 1
99

6,
 î

n 
m

ăs
ur

a 
în

 c
ar

e 
nu

 p
re

vă
d 

in
te

rd
ic

ția
 m

od
ifi

că
rii

 î
n 

m
od

 e
se

nț
ia

l 
a 

pr
oi

ec
te

lo
r 

de
 l

eg
i 

pr
iv

in
d 

m
od

ifi
ca

re
a 

Co
ns

tit
uț

ie
i 

și 
în

 m
ăs

ur
a 

în
 c

ar
e 

nu
 p

re
vă

d 
in

te
rd

ic
ția

 d
e 

a 
vo

ta
 p

en
tr

u 
pr

im
a 

da
tă

 t
ex

tu
l 

m
od

ifi
ca

t 
în

 m
od

 e
se

nț
ia

l 
al

 u
nu

i 
pr

oi
ec

t 
de

 l
eg

e 
pr

iv
in

d 
m

od
ifi

ca
re

a 
Co

ns
tit

uț
ie

i, 
ca

 fi
in

d 
în

 c
on

tr
ad

ic
ție

 c
u 

ar
tic

ol
el

e 
13

5 
al

in
. (

1)
 li

t. 
c)

, 1
41

 a
lin

. (
2)

 ș
i 1

43
 

al
in

. (
1)

 d
in

 C
on

st
itu

ția
 R

ep
ub

lic
ii 

M
ol

do
va

.
8.

 În
 v

ed
er

ea
 e

xe
cu

tă
rii

 p
re

ze
nt

ei
 h

ot
ăr

âr
i:

a)
 P

re
ve

de
ril

e 
al

in
ea

te
lo

r 
(1

), 
(3

) 
și 

(4
) 

de
 l

a 
ar

tic
ol

ul
 7

8 
și 

al
e 

ar
tic

ol
ul

ui
 8

9 
di

n 
Co

ns
tit

uț
ie

, î
n 

vi
go

ar
e 

pâ
nă

 la
 d

at
a 

ad
op

tă
rii

 L
eg

ii 
nr

. 1
11

5-
XI

V 
di

n 
5 

iu
lie

 2
00

0 
cu

 
pr

iv
ire

 la
 m

od
ifi

ca
re

a 
și 

co
m

pl
et

ar
ea

 C
on

st
itu

ție
i, 

ca
re

 a
u 

fă
cu

t 
ob

ie
ct

ul
 r

ev
iz

ui
rii

, 
re

vi
go

re
az

ă 
și 

re
in

tr
ă 

în
 fo

nd
ul

 a
ct

iv
 a

l d
re

pt
ul

ui
 la

 d
at

a 
pr

on
un

ță
rii

 p
re

ze
nt

ei
 h

ot
ăr

âr
i.

b)
 În

 c
on

se
ci

nţ
a 

ce
lo

r s
ta

tu
at

e 
la

 p
un

ct
ul

 3
 ș

i p
un

ct
ul

 8
 li

t.a
) a

le
 p

re
ze

nt
ul

ui
 d

isp
oz

iti
v,

 
ar

tic
ol

el
e 

78
 ș

i 8
9 

di
n 

Co
ns

tit
uț

ie
 v

or
 a

ve
a 

ur
m

ăt
or

ul
 c

up
rin

s:
„A

rt
.7

8.
A

le
ge

re
a 

Pr
eş

ed
in

te
lu

i
(1

) P
re

şe
di

nt
el

e 
Re

pu
bl

ic
ii 

M
ol

do
va

 e
st

e 
al

es
 p

rin
 v

ot
 u

ni
ve

rs
al

, e
ga

l, 
di

re
ct

, s
ec

re
t ş

i 
lib

er
 e

xp
rim

at
.

(2
) P

oa
te

 fi
 a

le
s 

Pr
eş

ed
in

te
 a

l R
ep

ub
lic

ii 
M

ol
do

va
 c

et
ăţ

ea
nu

l c
u 

dr
ep

t d
e 

vo
t c

ar
e 

ar
e 

40
 d

e 
an

i î
m

pl
in

iţi
, a

 lo
cu

it 
sa

u 
lo

cu
ie

şt
e 

pe
rm

an
en

t p
e 

te
rit

or
iu

l R
ep

ub
lic

ii 
M

ol
do

va
 

nu
 m

ai
 p

uţ
in

 d
e 

10
 a

ni
 ş

i p
os

ed
ă 

lim
ba

 d
e 

st
at

.
(3

) 
Es

te
 d

ec
la

ra
t 

al
es

 c
an

di
da

tu
l 

ca
re

 a
 î

nt
ru

ni
t 

ce
l 

pu
ţin

 j
um

ăt
at

e 
di

n 
vo

tu
ril

e 
al

eg
ăt

or
ilo

r c
e 

au
 p

ar
tic

ip
at

 la
 a

le
ge

ri.
(4

) 
În

 c
az

ul
 î

n 
ca

re
 n

ic
i 

un
ul

 d
in

tr
e 

ca
nd

id
aţ

i 
nu

 a
 î

nt
ru

ni
t 

ac
ea

st
ă 

m
aj

or
ita

te
, 

se
 

or
ga

ni
ze

az
ă 

al
 d

oi
le

a 
tu

r 
de

 s
cr

ut
in

, 
în

tr
e 

pr
im

ii 
do

i 
ca

nd
id

aţ
i 

st
ab

ili
ţi 

în
 o

rd
in

ea
 

nu
m

ăr
ul

ui
 d

e 
vo

tu
ri 

ob
ţin

ut
e 

în
 p

rim
ul

 tu
r. 

Es
te

 d
ec

la
ra

t a
le

s c
an

di
da

tu
l c

ar
e 

a 
ob

ţin
ut

 
ce

l m
ai

 m
ar

e 
nu

m
ăr

 d
e 

vo
tu

ri,
 c

u 
co

nd
iţi

a 
că

 n
um

ăr
ul

 a
ce

st
or

a 
e 

m
ai

 m
ar

e 
de

câ
t 

nu
m

ăr
ul

 v
ot

ur
ilo

r e
xp

rim
at

e 
îm

po
tr

iv
a 

ca
nd

id
at

ul
ui

.
(6

) P
ro

ce
du

ra
 d

e 
al

eg
er

e 
a 

Pr
eş

ed
in

te
lu

i R
ep

ub
lic

ii 
M

ol
do

va
 e

st
e 

st
ab

ili
tă

 p
rin

 le
ge

 
or

ga
ni

că
.
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A
rt

.8
9.

 S
us

pe
nd

ar
ea

 d
in

 fu
nc

ție
„(1

) 
În

 c
az

ul
 s

ăv
âr

șir
ii 

un
or

 f
ap

te
 g

ra
ve

 p
rin

 c
ar

e 
în

ca
lc

ă 
pr

ev
ed

er
ile

 C
on

st
itu

ţie
i, 

Pr
eş

ed
in

te
le

 R
ep

ub
lic

ii 
M

ol
do

va
 p

oa
te

 fi
 su

sp
en

da
t d

in
 fu

nc
ţie

 d
e 

Pa
rla

m
en

t, 
cu

 v
ot

ul
 

a 
do

uă
 tr

ei
m

i d
in

 d
ep

ut
aţ

i.
(2

) P
ro

pu
ne

re
a 

de
 s

us
pe

nd
ar

e 
di

n 
fu

nc
ţie

 p
oa

te
 f

i i
ni

ţia
tă

 d
e 

ce
l p

uţ
in

 o
 t

re
im

e 
di

n 
de

pu
ta

ţi 
şi 

se
 a

du
ce

, 
ne

în
tâ

rz
ia

t, 
la

 c
un

oş
tin

ţa
 P

re
şe

di
nt

el
ui

 R
ep

ub
lic

ii 
M

ol
do

va
. 

Pr
eş

ed
in

te
le

 p
oa

te
 d

a 
Pa

rla
m

en
tu

lu
i e

xp
lic

aţ
ii 

cu
 p

riv
ire

 la
 fa

pt
el

e 
ce

 i 
se

 im
pu

tă
.

(3
) D

ac
ă 

pr
op

un
er

ea
 d

e 
su

sp
en

da
re

 d
in

 fu
nc

ţie
 e

st
e 

ap
ro

ba
tă

, î
n 

ce
l m

ul
t 3

0 
de

 z
ile

 se
 

or
ga

ni
ze

az
ă 

un
 re

fe
re

nd
um

 p
en

tr
u 

de
m

ite
re

a 
Pr

eş
ed

in
te

lu
i.»

c)
 C

on
st

itu
ția

 s
e 

va
 r

ep
ub

lic
a 

în
 M

on
ito

ru
l O

fic
ia

l a
l R

ep
ub

lic
ii 

M
ol

do
va

, d
ân

du
-s

e 
te

xt
el

or
 re

da
cț

ia
 în

tr
-u

n 
m

od
 c

on
fo

rm
 p

re
ze

nt
ul

ui
 d

isp
oz

iti
v;

d)
 P

ar
la

m
en

tu
l v

a 
ad

op
ta

 n
eî

nt
âr

zi
at

 le
gi

sla
ția

 p
riv

in
d 

al
eg

er
ea

 P
re

șe
di

nt
el

ui
 p

rin
 v

ot
 

un
iv

er
sa

l, 
eg

al
, d

ire
ct

, s
ec

re
t ş

i l
ib

er
 e

xp
rim

at
;

e)
 E

fe
ct

el
e 

pr
ez

en
te

i h
ot

ăr
âr

i n
u 

se
 e

xt
in

d 
as

up
ra

 m
an

da
tu

lu
i P

re
șe

di
nt

el
ui

 R
ep

ub
lic

ii 
M

ol
do

va
 în

 e
xe

rc
iți

u;
 P

re
şe

di
nt

el
e 

Re
pu

bl
ic

ii 
M

ol
do

va
, a

le
s 

pr
in

 v
ot

ul
 P

ar
la

m
en

tu
lu

i 
ex

pr
im

at
 la

 1
6 

m
ar

tie
 2

01
2 

ră
m

ân
e 

în
 f

un
cţ

ie
 p

ân
ă 

la
 e

xp
ira

re
a 

m
an

da
tu

lu
i p

en
tr

u 
ca

re
 a

 fo
st

 a
le

s.

H
ot

ăr
îre

 n
r.1

2 
pr

iv
in

d 
in

te
rp

re
ta

re
a 

pr
ev

ed
er

ilo
r a

rt
ic

ol
el

or
 1

16
 

al
in

.(2
) ș

i (
4)

 ș
i 1

36
 a

lin
.(1

) 
di

n 
Co

ns
tit

uț
ie

 (e
xt

in
de

re
a 

m
an

da
tu

lu
i u

no
r j

ud
ec

ăt
or

i 
pâ

nă
 la

 n
um

ire
a 

su
cc

es
or

ilo
r) 

di
n 

12
 m

ai
 2

01
6

A
rt

.1
16

. S
ta

tu
tu

l j
ud

ec
ăt

or
ilo

r.
(2

) J
ud

ec
ăt

or
ii 

in
st

an
ţe

lo
r j

ud
ec

ăt
or

eş
ti 

se
 n

um
es

c 
în

 fu
nc

ţie
 d

e 
Pr

eş
ed

in
te

le
 R

ep
ub

lic
ii 

M
ol

do
va

, l
a 

pr
op

un
er

ea
 C

on
sil

iu
lu

i S
up

er
io

r a
l M

ag
ist

ra
tu

rii
, î

n 
co

nd
iţi

ile
 le

gi
i. 

Ju
de

că
to

rii
 c

ar
e 

au
 su

sţ
in

ut
 c

on
cu

rs
ul

 
sî

nt
 n

um
iţi

 în
 fu

nc
ţie

 p
en

tr
u 

pr
im

a 
da

tă
 p

e 
un

 te
rm

en
 

de
 5

 a
ni

. D
up

ă 
ex

pi
ra

re
a 

te
rm

en
ul

ui
 d

e 
5 

an
i, 

ju
de

că
to

rii
 

vo
r f

i n
um

iţi
 în

 fu
nc

ţie
 p

ân
ă 

la
 a

tin
ge

re
a 

pl
af

on
ul

ui
 

de
 v

âr
st

ă,
 st

ab
ili

t î
n 

co
nd

iţi
ile

 le
gi

i. 
(4

) P
re

şe
di

nt
el

e,
 

vi
ce

pr
eş

ed
in

ţii
 ş

i j
ud

ec
ăt

or
ii 

Cu
rţ

ii 
Su

pr
em

e 
de

 Ju
st

iţi
e 

sîn
t n

um
iţi

 în
 fu

nc
ţie

 d
e 

Pa
rla

m
en
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din 5 iulie 2000 «Cu privire la modificarea şi completarea Constituţiei 
Republicii Moldova» – nu înseamnă pronunțare, nu înseamnă examinare. 
Or argumentarea adusă în decizia pronunțată nu valorează, sau Curtea în 
a.2001 a pronunțat clar:

„Examinînd sesizarea în cauză, Curtea Constituţională reţine următoarele. 
în conformitate cu art. 31 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituţio-
nală, Curtea examinează numai chestiuni ce ţin de competenţa ei.

Potrivit art. 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie, una din atribuţiile Curţii Con-
stituţionale o constituie exercitarea controlului constituţionalităţii legilor. Inter-
pretarea logică a acestei dispoziţii, în colaborare cu prevederile art. 134 alin. (3) 
din Legea Supremă, permite să se tragă concluzia că Curtea Constituţională este 
abilitată să supună controlului doar legile ierarhic inferioare Constituţiei.

Legile constituţionale, prin care se modifică Constituţia, nu pot fi considerate 
inferioare Constituţiei, deoarece ele conţin norme constituţionale, care, după 
intrarea lor în vigoare, devin parte componentă a Constituţiei, garantarea supre-
maţiei căreia intră în competenţa Curţii Constituţionale.

Ori, potrivit art. 7 şi 134 din Constituţie, Constituţia este Legea Supremă a 
statului, iar Curtea Constituţională garantează supremaţia ei.

Conform dispoziţiilor art. 135 alin. (1) lit. b) din Legea Supremă, legiuito-
rul constituant a abilitat Curtea Constituţională doar cu dreptul de a interpreta 
Constituţia.

Mai mult decît atît, legiuitorul nu a stabilit modalitatea de soluţionare a ini-
ţiativelor de revizuire a Constituţiei în cazurile în care Curtea Constituţională ar 
recunoaşte neconstituţionalitatea unei legi constituţionale.

Cît priveşte dispoziţiile art. II, III, IV şi V din legea contestată, este de men-
ţionat că ele nu conţin norme constituţionale şi nu sînt părţi componente ale 
textului Constituţiei.

Aceste dispoziţii cuprinse în legea contestată prevăd modul de aplicare a 
normelor constituţionale şi, prin urmare, Parlamentul era în drept să le adopte şi 
fără avizul Curţii Constituţionale.

Avînd în vedere considerentele expuse, Curtea Constituţională constată 
că sesizarea nu ţine de competenţa sa.”

Astfel, Curtea s-a expus clar și fără echivoc – textul Legii a devenit 
CONSTITUȚIE, iar Curtea este garantul ei! Și avînd în vedere că Constituția 
este legea supremă, iar supremația Constituției necesită a fi asigurată de 
Curtea Constituțională, prin pronunțarea Deciziei nr.5 din 18.05.2001, 
subiectul controlului constituțional și al revizuirii normelor constituționale 
a fost consumat.

Dar atunci, care este temeiul și legalitatea unei revizii/control ulterior 
de constituționalitate, urmare căruia CC revizui textul Constituției? Care ar 
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fi gradul legalității hotărîrii unei componențe a Curții prin care se declară o 
poziție, pentru ca peste 16 ani să vină o altă componență a Curții care să 
declare contrariul, și care să revizuie textul Constituției? Cum Curtea poate 
neglija concluziile Curții pronunțate anterior, ba mai mult, cum poate ea 
să genereze noi norme constituționale, în locul unor norme constituționale 
revizuite de ea?

În opinia noastră, soluția la astfel de practici neconforme și neîntemeiate, 
o găsim doar în art.7 al Constituției – Constituţia, Lege Supremă, unde se 
statuează: Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o 
lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu 
are putere juridică.

Reieșind din cele expuse mai sus, considerăm necesar, oportun și actual 
ca organul legislativ să adopte setul de standarde clare de jurisdicție con-
stituțională, care nu ar permite admiterea în viitor la astfel de colizii juri-
dice și practici neoconforme în activitatea jurisdicțională a CC RM.
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ECHILIBRUL MATERIEI PENALE SAU CLARITATEA,  
CELERITATEA ȘI PREVIZIBILITATEA UNOR NORME  

DE DREPT PENAL 
(studiu de caz)

Valeriu KUCIUK 
Doctor în drept, lector universitar

Rezumat
Autorul efectuează un studiu de caz cercetând claritatea și celeritatea 

normei de drept din articolul 328 alin.(3) lit.d) Cod penal al RM, analizând 
științific norma de drept. Considerațiunile deduse din cercetare, permit 
autorului să argumenteze teza privind insuficiența clarității și celerității nor-
mei date, iar ținând cont de faptul că Codul penal utilizează aceiași for-
mulă de reglementare de mai multe ori, poate fi dedusă concluzia că este 
imperativă necesară redactarea corespunzătoare a formulărilor textuale de 
conținut juridic penal, or înfăptuirea justiției în Moldova este supusă unei 
provocări la capitolul asigurarea drepturilor omului.

***
Scopul cercetării noastre este efectuarea unui studiu de caz și investiga-

rea științifică a textului articolului 328 alin.(3) lit.d) din Codul Penal al RM (în 
continuare CP RM), fiind analizat textul sub aspect doctrinar, dar și compa-
rativ cu legislația și practica judiciară în domeniu din alte țări, problema fiind 
abordată prin prisma jurisprudenței și normelor constituționale ale Republi-
cii Moldova, luând în considerare atât principiile consacrate în Constituție 
şi în dreptul intern, cât şi cele statuate în jurisprudența Curții Europene a 
Drepturilor Omului. Este de reținut că subiectul dat, actualmente se află pe 
rol și în justiția constituțională a RM[31].

Metodologia cercetării. La cercetare au fost aplicate următoarele 
metode de studiu științific: analiză doctrinară și cazuală, cercetare compa-
rativă și interpretativă, sinteză juridică comparată.

31 La Curtea Constituțională în temeiul art.135 alin.(1) lit.a) și g) din Constituție a fost depusă excepția de 
neconstituționalitate nr.94g/2018 în cadrul cauzei penale privind învinuirea Olgăi Păscări în comiterea 
infracțiunii prevăzute de art.328 alin.(3) lit.d) CP RM.
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Prevederi generale.
Art. 328 CP RM sancționează fapta de exces de putere sau depășirea 

atribuțiilor de serviciu. Prin alineatul (1) al acestui articol, legiuitorul a incri-
minat această faptă ca fiind: „Săvârșirea de către o persoană publică a unor 
acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor şi atribuțiilor acordate prin 
lege, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile intereselor publice 
sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice.”

Abordând complex subiectul de cercetare, din conținutul textual al CP 
RM putem deduce, că infracțiunea de exces de putere sau depășirea atri-
buțiilor de serviciu face parte din categoria infracțiunilor contra bunei des-
fășurări a activității în sfera publică, ea fiind săvârșită de un subiect special 
– persoana publică, care este învestită legal cu exercitarea anumitor atri-
buții specifice serviciului public. În așa mod, contrar faptului că unii savanți 
consideră că infracțiunea „excesul de putere” sau „depășirea atribuțiilor 
de serviciu” este doar o infracțiune de rezultat (materială), considerăm că 
această infracțiune poate avea și un caracter procesual, constând în acțiuni 
procesuale a persoanei publice. Oricum, oricare din acest aspecte (material 
sau procesual) poate genera o situație care fiind consumată, poate produce 
unele efecte/consecințe prejudiciabile, şi anume: „cauzarea daunelor în pro-
porții considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de 
lege ale persoanelor fizice sau juridice”.

În așa mod, în timp ce caracterul prejudiciabil al infracțiunii este 
determinat de obiectul juridic protejat, constituind semnul calitativ al 
infracțiunii, nemijlocit gradul prejudiciabil depinde de gravitatea faptei 
săvârșite (valoarea daunei, forma vinovăției, motivul, scopul etc.), care 
la rândul său prezentându-se drept un semn cantitativ sau/și calitativ. 
Totodată, rezultatul produs prin săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 
328 alin. (1) din Codul penal, determină întrunirea cumulativă a următoare-
lor semne: 

(1) acțiuni a persoanei publice,
(2) natura considerabilă a daunei, şi
(3) sfera de incidență (interesul public, sau drepturile şi interesele ocrotite de 

lege ale persoanelor fizice sau juridice).
Menționăm că practica occidentală indică, că infracțiunea „abuzul in ser-

viciu” este un subiect de vizor permanent, or ea este interconectată la infrac-
țiunile legate de corupție. În acest context, pare a fi important că experiența 
occidentală arată că în statele dezvoltate unde “lupta anti-corupție” este 
sistemică (precum SUA, Olanda, Franța sau Germania), persoanelor publice 
nu li se incriminează aceasta infracțiune. Se consideră, că explicația vine de 
la faptul, că incriminarea e atât de largă, încât nu ar exista funcționar care 
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sa nu fi comis o astfel de faptă. De aceia, putem constata că infracțiunea de 
abuz în serviciu ca infracțiune de serviciu, este reglementată în mod diferit în 
aria juridică europeană, dar care supune responsabilizării penale orice func-
ționar care a încălcat o lege în exercitarea atribuțiilor sale și a provocat un 
prejudiciu persoanei. Așa, în Raportul asupra relației dintre responsabilitatea 
ministerială politică şi cea penală, adoptat la cea de-a 94-a ședință plenară 
(8-9 martie 2013), Comisia de la Veneția a constatat că prevederi penale 
care interzic „abuzul în serviciu”, „folosirea inadecvată a puterilor” şi „abuzul de 
putere” sau infracțiunile similare se regăsesc în numeroase sisteme juridice 
europene. Comisia de la Veneția a menționat, că poate ar exista necesita-
tea în asemenea clauze generale, însă în același timp, asemenea prevederi 
penale generale sunt foarte problematice, atât în raport cu cerințele calita-
tive ale art.7 al Convenției Europene, cât şi în raport cu alte cerințe funda-
mentale conforme principiului statului de drept, precum previzibilitatea şi 
securitatea juridică, şi că acestea sunt în mod special vulnerabile la manevre 
politice abuzive. Din aceste considerente, Comisia de la Veneția a recoman-
dat ca prevederile penale naționale cu privire la „abuzul în serviciu”, „abuz de 
putere” şi expresii similare să fie interpretate în sens restrâns şi aplicate cu 
un grad înalt de prudență, astfel încât să poată fi invocate numai în cazuri în 
care fapta este de natură gravă, cum ar fi, spre exemplu, infracțiuni grave 
împotriva proceselor democratice naționale, încălcarea drepturilor funda-
mentale, subminarea imparțialității administrației publice ş.a.m.d. În același 
timp, invocând jurisprudența Curții Europene în cauza „Liivik vs Estonia” 
(hotărâre din 25 iunie 2009), Comisia de la Veneția a menționat că dispo-
zițiile care incriminează abuzul în serviciu, precum şi interpretarea acestora, 
sunt moștenite din fostul sistem legal sovietic, iar autoritățile naționale se 
confruntă cu sarcina dificilă a aplicării acestor norme legale în noul context 
al economiei de piață. Or, în cauza „Liivik vs Estonia”, Curtea Europeană a 
analizat corespunderea cu art. 7 din Convenție, sub aspectul clarității și pre-
vizibilității, a infracțiunii de abuz în serviciu, urmările prejudiciabile ale căreia 
presupuneau „cauzarea daunelor considerabile intereselor protejate de lege 
ale persoanei, întreprinderii, organizației, fie intereselor naționale”.

Aspecte doctrinare privind semnele componenței de infracțiune în 
răspunderea penală.
Cu referire la art. 328 CP RM care sancționează fapta de exces de putere 

sau depășirea atribuțiilor de serviciu este de menționat, că această normă 
de drept conține un sumar de semne ale componenței de infracțiune care 
necesită a fi stabilite pentru atragerea persoanei la răspunderea penală și 
pentru a individualiza pedeapsa.
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În acest context, necesită a examina subiectul dat în primul rând sub 
aspect doctrinar, stabilindu-se principial rolul și locul circumstanțelor 
atenuante, și în special cele agravante ale răspunderii penale.

Potrivit art. 3 alin. (1) CP RM, nimeni nu poate fi declarat vinovat de 
săvârșirea unei infracțiuni nici supus unei pedepse penale, decât în baza 
unei hotărâri a instanței de judecată şi în strictă conformitate cu legea 
penală, iar conform art. 7 alin. (1) CP RM – la aplicarea legii penale se va 
tine cont de caracterul şi gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de 
persoana celui vinovat şi de circumstanțele cauzei care atenuează ori agra-
vează răspunderea penală.

Așa dar, teoria dreptului penal include circumstanțe și împrejurări care 
fiind stabilite ca circumstanțe agravante/atenuante prevăzute de legea 
penală, sunt divizate în circumstanțe legale generale prevăzute în partea 
generală a CP RM, şi în circumstanțe speciale prevăzute în normele pâr-
ții speciale ale CP RM, constituind semne ale componenței de infracțiune. 
De aceia, înăsprirea măsurilor represiunii penale, aplicate persoanelor care 
au efectuat fapte de exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, 
legea se înfăptuiește nu doar ținându-se cont de circumstanțele stipulate în 
partea generală a CP RM, dar ca un ansamblu juridic complex care includ şi 
prevederile stipulate în partea specială a CP RM. De aceia, modificarea situ-
ației persoanei ce a comis infracțiunea, este legată nu numai de circumstan-
țele generale, ce sporesc sau micșorează gradul prejudiciabil al infracțiunii 
şi/sau al persoanei vinovatului, dar şi de prezența în fapta comisă a unor 
semne calificative (agravante) sau privilegiate (atenuante).

Menționăm, că în literatura de specialitate, semnele calificative mai sunt 
numite elemente circumstanțiale ale infracțiunii. Iar conform abordărilor 
doctrinare, noțiunea componenței infracțiunii, expusă în art.52 CP RM, 
vizează doar componenta infracțiunii de bază, statuând că „se consideră 
componentă a infracțiunii totalitatea semnelor obiective şi subiective, stabilite 
de legea penală, ce califică o faptă prejudiciabilă drept infracțiune concretă”. 
Astfel, noțiunea de „semn”, trebuie de înțeles ca un indicator a tot ce mar-
chează/indică/stabilește ceva specific, distinctiv, care caracterizează și 
după care se recunoaște un lucru sau fenomen. În așa mod, condiționând 
procedura de calificare a faptei infracționale, circumstanțele calificative 
atenuante şi agravante în calitatea lor de semne ale componenței infrac-
țiunii, impun și influențează mărimea pedepsei stabilită în lege de către 
legiuitor, aceasta fiind mai mare sau mai mică, în comparație cu mărimea 
pedepsei stabilite în sancțiunea normei din partea specială a CP RM, pentru 
componenta de bază a infracțiunii. De asemenea, literatura de specialitate 
menționează că circumstanțele calificative apar ca mijloc de diferențiere a 
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răspunderii penale, unde prin diferențierea răspunderii penale se înțelege 
împărțirea răspunderii penale efectuată de către legislativ, dozarea aces-
teia în dependență de anumite circumstanțe, stabilind un regim juridic clar 
pentru organul de drept care aplică legea efectuând stabilirea categoriei şi 
cuantumului de răspundere penală pentru infracțiunea comisă.

Prin modalitatea dată de stabilire normativă a semnelor calificative, 
legiuitorul a introdus în elementele componenței infracțiunii anumiți factori 
obiectivi care condiționează gradul prejudiciabil al infracțiunii, construind 
individualitatea și diversitatea unui anumit gen de infracțiune, dar și stabi-
lind gratuitatea gravității ei. La rândul său, semnele calificative ale compo-
nenței infracțiunii capătă semnificația mijloacelor de diferențiere a răspun-
derii penale, fiindu-le caracteristice anumite funcții:

1) funcția de influență asupra diferențierii răspunderii penale, și
2) funcția de influență asupra calificării infracțiunii comise,
care în final vor conduce la stabilirea unei alte pedepse – mai reduse 

(atenuată) sau mai înăsprite (agravată).
În contextul dat, semnele calificative pot fi definite ca fiind circumstanțe 

esențiale stabilite de legea penală, caracteristice pentru o parte de infrac-
țiuni de un anumit gen, constituind semne ale componențelor acestora, 
reflectând un indicator de grad prejudiciabil al faptei comise şi al pericolului 
social al persoanei vinovate, care influențează atât aprecierea legală a celor 
comise (calificarea infracțiunii), cât şi indicând mărimea răspunderii penale 
a făptuitorului. În așa mod, circumstanțele ce atestă gradul prejudiciabil mai 
mare al infracțiunii sunt calificative agravante care schimbă calificarea aces-
teia şi în virtutea sa atrag după sine schimbarea calificării infracțiunii, apari-
ția unei noi sancțiuni, precum şi diferențierea pedepsei.

De asemenea, teoria dreptului penal abordează subiectul divizării feluri-
lor circumstanțelor agravante în generale şi speciale, sub aspectul delimitării 
felurilor aplicării lor: într-un caz circumstanțele agravante se aplică la stabi-
lirea pedepsei, iar în celălalt caz – la calificarea infracțiunii.

Astfel, menționăm rolul important al circumstanțelor calificative agra-
vante la diferențierea răspunderii penale, or, stabilirea corectă a naturii juri-
dice a circumstanțelor agravante generale şi a celor calificative (speciale), 
conduce la excluderea evaluării duble a lor la stabilirea pedepsei. Anume din 
acest motiv legiuitorul a prevăzut în alin.(2) art.77 CP RM condiția, că „dacă 
circumstanțele menționate la alin.(1) sunt prevăzute la articolele corespunză-
toare din partea specială a prezentului cod în calitate de semne ale acestor com-
ponențe de infracțiuni, ele nu pot fi concomitent considerate drept circumstanțe 
agravante”.

Aspectul neadmiterii dublei evaluări a circumstanțelor (agravante gene-
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rale şi speciale) este tratat și în pct.3 al Hotărârii Plenului Curții Supreme de 
Justiție a Republicii Moldova nr.16 din 31.05.2004 cu privire la aplicarea 
în practica judiciară a principiului individualizării răspunderii şi a pedepsei 
penale, explicând că în cazurile în care circumstanța ce atenuează sau agra-
vează răspunderea este indicată în dispozițiile articolului pârții speciale a 
CP RM în calitate de unul din semnele calificative ale infracțiunii (art.76-77 
CP), ea nu poate fi luată în considerație la stabilirea pedepsei pentru această 
infracțiune. Această explicație a Plenului CSJ vine să susțină teza savantu-
lui I.Karpeţ[32], care consideră că individualizarea pedepsei penale se reali-
zează de către legislator în lege, şi de către instanța de judecată la stabilirea 
pedepsei. În aşa mod, răspunderea penală fiind inițial diferențiată de legiu-
itor, ulterior, în procesul realizării ei este individualizată de către organele 
de drept, iar ulterior de către instanța de judecată. Această abordare are 
logica juridică clară, or diferențierea răspunderii penale este expusă în lege 
până la comiterea infracțiunii, pe când individualizarea răspunderii penale 
este posibilă doar după comiterea infracțiunii. De aceia temeiul diferențierii 
răspunderii penale îl constituie gradul prejudiciabil al infracțiunii, pe când 
temeiul individualizării răspunderii penale o constituie evaluarea gradului 
prejudiciabil individual al infracțiunii concrete şi a persoanei vinovate[33].

Astfel, anume aspectele doctrinare expuse mai sus, necesită a fi aplicate 
în cazul calificării infracțiunii drept exces de putere sau depășirea atribuții-
lor de serviciu (art.328 CP RM), ținând cont de diferențierea făcută de legiu-
itor, dar și de individualizarea ei de către organele de drept, iar în ultima 
instanță – de către autoritatea judecătorească.

Privind controlul constituțional al articolului 328 efectuat de CP RM
Cu referire la subiectul investigat, este de menționat, că unele sintagme 

din textul articolului 328 CP RM au fost supuse unui control de constituțio-
nalitate, care în conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, 
ține de competența exclusivă a Curții Constituționale (în continuare CCM)
[34].

Astfel, CCM stabilind corelația dintre normele legislative şi textul Con-
stituţiei, ținând cont de principiul supremației acesteia şi de pertinența 
prevederilor date pentru instanțele de judecată, prin Hotărârea nr.22 din 
27 iunie 2017, a declarat neconstituțional textul „intereselor publice sau” din 
32 И.И.Карпец «Современные проблемы уголовного права и криминологии». М., 1976, p.177 – 

p.183
33 Gorea N., Comarnițchi S. Influența circumstanțelor atenuante și agravante asupra pedepsei. Chișinău: 

Cartea Moldovenească, 1984. 142 p.
34 Hotărârea CCM nr.22 din 27 iunie 2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale 

articolului 328 alin. (1) din Codul penal (excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu) (sesiză-
rile nr. 113g/2016 și nr. 8g/2017)
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alineatul (1) al articolului 328 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-
XV din 18 aprilie 2002.

Argumentele de drept ale CCM au fost următoarele:
– potrivit art. 2 din Codul penal, legea penală apără, împotriva infracţiu-

nilor, persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, mediul încon-
jurător, orânduirea constituţională, suveranitatea, independenţa şi integri-
tatea teritorială a Republicii Moldova, pacea şi securitatea omenirii, precum 
şi întreaga ordine de drept;

– legea penală în ansamblu, prin întregul său conținut, are drept scop 
protejarea interesului public, care se particularizează prin identificarea unor 
valori juridice concret determinate;

– deși activitatea persoanei publice este legată nemijlocit de garantarea 
interesului public ca obiectiv generic-principal, destinatarul legii, și anume 
persoana publică, este privată de posibilitatea de a determina fără echivoc 
urmările prejudiciabile concrete ale acțiunilor incriminate;

– utilizarea în art.328 alin. (1) din Codul penal a noțiunii „intereselor 
publice”, care constituie o noțiune generică, ce nu poate fi definită, încalcă 
articolele 1 alin. (3) și 22 din Constituție [principiul legalităţii incriminării şi 
pedepsei penale], precum și articolul 23 din Constituție [calitatea legii penale];

– „Atunci când un act este privit ca infracțiune, judecătorul poate să 
precizeze elementele constitutive ale infracțiunii, dar nu să le modifice, 
în detrimentul acuzatului, iar modul în care el va defini aceste elemente 
constitutive trebuie să fie previzibil pentru orice persoană consultată de 
un specialist (§63 a Raportului Comisiei de la Veneția CDL-AD(2013)001) .

– instanța de judecată la individualizarea răspunderii penale şi pedep-
sei penale este obligată să stabilească cu certitudine urmările prejudiciabile 
ale infracțiunii incriminate inculpatului, de altfel, atribuirea unor fapte 
infracționale concrete ca prejudiciind „interesul public”, in abstracto, nu 
poate satisface cerința de claritate și previzibilitate și totodată constituie 
o interpretare a legii penale extensivă și defavorabilă persoanei, contrar 
prevederilor art. 3 alin. (2) din Codul penal;

– interesul public reprezintă o noțiune complexă și dinamică, care, prin 
natura sa și prin raportare la dimensiunile economice, politice, sociale, juri-
dice etc. ale statului și societății, variază în funcție de schimbările care se 
produc atât pe plan național, cât și internațional.

– legea trebuie să definească în mod clar infracțiunile şi pedepsele apli-
cabile, această cerință fiind îndeplinită atunci când un justițiabil are posibi-
litatea de a cunoaște, din însuși textul normei juridice pertinente, la nevoie 
cu ajutorul interpretării acesteia de către instanțe şi în urma obținerii unei 
asistențe judiciare adecvate, care sunt actele şi omisiunile ce pot angaja 
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răspunderea sa penală şi care este pedeapsa pe care o riscă în virtutea aces-
tora;

– de reținut că în cauza Dragotoniu şi Militaru-Pidhorni v. România 
(hotărâre din 24 mai 2007) Curtea Europeană a statuat: „Ca o consecință 
a principiului legalității condamnărilor, dispozițiile de drept penal sunt supuse 
principiului de strictă interpretare” .

Analiza textului normei de drept din art.328 alin.(3) lit.d) CP RM.
Textul supus analizei a articolului 328 alin.(3) lit.d) CP RM stabilește, că 

„Săvârșirea de către o persoană publică a unor acțiuni care depășesc în mod 
vădit limitele drepturilor şi atribuțiilor acordate prin lege, dacă aceasta a cauzat 
daune în proporții considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor 
ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, … și soldate cu urmări grave, 
se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa 
anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 
15 ani”.

Așa, 328 alin.(3) lit.d) CP RM poate fi despărțit astfel:
[1] Sfârșirea persoanei publice a unor acțiuni;
[1a] Persoana publică: conform art.123 alin.(2) din CP RM „prin persoană 

publică se înțelege: funcționarul public, inclusiv funcționarul public cu statut 
special (colaboratorul serviciului diplomatic, al serviciului vamal, al organelor 
apărării, securității naționale şi ordinii publice, altă persoană care deține grade 
speciale sau militare); angajatul autorităților publice autonome sau de regle-
mentare, al întreprinderilor de stat sau municipale, al altor persoane juridice 
de drept public; angajatul din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate 
publică; persoana autorizată sau învestită de stat să presteze în numele aces-
tuia servicii publice sau să îndeplinească activități de interes public”,

[1b] „Acțiuni” conform Dex-ului înseamnă: a) desfășurare a unei activități; 
b) faptă întreprinsă (pentru atingerea unui scop), c) ceea ce exprimă verbul 
(o stare, o mișcare, un proces etc.) d) exercitare a unei influențe asupra unui 
obiect, a unui fenomen [35];

[2] Menționăm, că nu este vorba de oricare acțiuni în exercitarea atribu-
țiilor de serviciu, dar numai acele acțiuni „care depășesc în mod vădit limitele 
drepturilor şi atribuțiilor” persoanei publice;

[3] Responsabilizarea persoanei publice poate avea loc dacă au fost 
depășite vădit „limitele drepturilor şi atribuțiilor acordate prin lege”;

[4] dacă prin aceasta a cauzat (fapt împlinit):
[4a] daune în proporții considerabile,
[4b] daune intereselor publice sau,

35 Dexonline, https://dexonline.ro/definitie/ac%C8%9Biune 
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[4b] daune drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice 
sau juridice;

[5] și soldate cu urmări grave;
[6] se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 10 ani, și
[6a] se pedepsesc cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau 

de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.
În așa mod, pentru încadrarea la infracțiunea excesului de putere sau 

depășirea atribuțiilor de serviciu, este necesară constatarea în cadrul 
anchetei penale și a procesului de judecată a tuturor celor 6 puncte sus 
indicate. Or, constatarea numai a unor părți – de exemplu a părții [3], este 
o condiție necesara, dar nu si suficientă pentru ca persoana publică să fie 
trasă la răspundere.

Totodată, noțiunile și înțelesul sintagmelor „depășesc în mod vădit”, „limi-
tele drepturilor şi atribuțiilor acordate prin lege”, și „soldate cu urmări grave”, 
pare a nu fi redactată cu precizia și claritatea necesară unei norme legale. 
Este de menționat că aceste noțiuni nu sunt desfășurate în nici o Lege sau 
alte acte normative creând premize de imprevizibilitatea a normelor de 
drept aplicate, și lăsând spațiu pentru arbitrar. În acest context este rele-
vantă hotărârea nr.21 din 22.07.2016 a CCM unde în pct.70 și pct.71 se 
statuează că „…fapta, ca semn al laturii obiective, să fie cert definită, dar nu 
identificată prin interpretare extensivă de către cel care aplică legea penală”, 
iar „persoana trebuie să poată determina fără echivoc comportamentul care 
poate avea un caracter penal”. La rândul său și CEDO în jurisprudența sa a 
menționat că „persoana este în drept să cunoască în termeni foarte clari, ce 
acte și omisiuni sunt de natură să-i angajeze responsabilitatea penală (cauza 
Kokkinakis vs Grecia din 25.05.1993).

Examinând prevederile art. 328 alin. (3) lit.d) din Codul penal, putem 
constata condiționări vagi și largi pentru calificarea infracțiunii de exces de 
putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, dar și urmări prejudiciabile ale 
infracțiunii date care o constituie cauzarea unor daune soldate cu urmări 
grave. Este de menționat că art. 328 alin. (3) din Codul penal prevede o 
infracțiune universală (inclusiv materială) și include depășirea în mod vădit 
a limitelor drepturilor şi atribuțiilor acordate prin lege. Și tot aici, ca element 
obligatoriu – existența/prezența consecințelor în forma unor urmări grave 
– urmări prejudiciabile (posibil materiale dar și nu numai), care urmează 
datorită daunelor în proporții considerabile cauzate de acțiunile persoanei 
publice. Or, lipsa acțiunilor persoanei publice care poate cauza daune în 
proporții considerabile care s-ar solda cu urmări grave, nu se încadrează în 
calificarea normei de drept date. Totodată, lipsa clarității prevederilor juri-
dice pentru evaluarea caracterului urmărilor prejudiciabile cauzate (grave, 
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mai puțin grave, deosebit de grave, etc.) deschide larg posibilități arbitra-
rului.

De asemenea, pot fi constatate mai multe riscuri deviate din neclaritatea 
și generalitatea formulării normei de drept de la art.328 alin.(3) lit d) CP RM, 
și anume:

– drepturile şi atribuțiile persoanei publice nu au limite stabilite prin 
lege, lăsând aspectul dat la latitudinea arbitrarului;

– acțiunile persoanei publice care depășesc limitele drepturilor și atribu-
țiilor acordate prin lege, indiferent de gravitatea faptei săvârșite, ar putea 
cade sub incidența normei penale;

– acțiunile persoanei publice care au condus la daune în proporții con-
siderabile drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice 
sau juridice, lasă spre interpretare aspectul gravității urmărilor (procesuale, 
formale, materiale, etc.) care survin grație daunelor cauzate;

– organele judiciare ar putea aplica art. 328 alin. (3) lit.d) CP RM în cali-
tate de infracțiune formală doar în baza constatării acțiunilor incriminate, 
făcând abstracție de evaluarea gravității urmărilor prejudiciabile. Or, din 
perspectiva principiului ultima ratio în materie de legiferare penală, nu este 
suficient să se constate că faptele incriminate aduc atingere valorii sociale 
ocrotite, ci această atingere trebuie să prezinte un anumit grad de intensi-
tate și gravitate, care să justifice sancțiunea penală. De aceia lipsa unor cri-
terii clare, previzibile și accesibile pentru aprecierea urmărilor prejudiciabile 
ale infracțiunii prevăzute de art. 328 alin. (3) lit.d) CP RM din Codul penal 
ar putea determina organele judiciare de a aprecia impactul concret al dau-
nei cauzate în proporții considerabile de la săvârșirea acțiunilor persoanelor 
publice asupra unor valori abstracte protejate de legea penală precum este 
„urmări grave”.

În temeiul celor sus expuse, pornind de la faptul că calitatea legii penale 
constituie o condiție vitală pentru menținerea securității raporturilor 
juridice și ordonarea efectivă a relațiilor sociale, iar norma penală trebuie să 
fie formulată într-o manieră clară, concisă și precisă pentru a fi previzibilă 
pentru subiecții cărora se adresează în măsura în care aceștia să-și poată 
adapta comportamentul în sensul respectării legii penale, și analizând noțiu-
nile utilizate în articolul 328 alin.(3) lit.d) CP RM, observăm o anumită necla-
ritate și lipsă de previzibilitate a textului următoarelor noțiuni și sintagme:

1) depășesc în mod vădit;
2) limitele drepturilor şi atribuțiilor acordate prin lege;
3) soldate cu urmări grave.
Potrivit prevederilor art.21 din Constituție, „orice persoană acuzată de un 

delict este prezumată nevinovată până când vinovăția sa va fi dovedită în mod 
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legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate 
garanțiile necesare apărării sale”. Iar la baza statului de drept consacrat de 
art.1 alin.(3) din Constituție, stă principiul legalității. Nici o lege şi nici un alt 
act juridic care contravine prevederilor Constituției nu are putere juridică 
(art.7 din Constituție), iar respectarea legilor care nu contravin Constituției 
este obligatorie.

Importanța principiului legalității presupune respectarea dispozițiilor 
legale în vigoare, această exigență fiind impusă tuturor subiecților de drept, 
inclusiv în contextul activității constituționale a Parlamentului Republicii 
Moldova și a perfecționării continue a legislației naționale.

La fel, în virtutea art.72 alin.(3) lit. n) din Constituție, reglementarea 
infracțiunilor, pedepselor şi a regimului de executare a acestora ține de 
competența exclusivă a legislativului care, în considerarea unor împrejurări 
specifice, poate adopta măsuri legislative adecvate în spiritul principiilor 
constituționale. În acest context, sunt relevante prevederile Hotărârii CC nr. 
6 din 16 aprilie 2015, în care Curtea Constituțională a subliniat cu valoare 
de principiu, că „Legiuitorul are dreptul de apreciere a situațiilor ce necesită a fi 
reglementate prin norme legale. Acest drept semnifică posibilitatea de a decide 
asupra oportunității la adoptarea actului legislativ în conformitate cu politica 
penală promovată în interesul general”. Și la același subiect, dat fiind faptul 
că reglementările constituționale au un caracter general, rămânând discre-
ționar pentru legislativ, în conformitate cu prevederile art.72 alin.(3) lit.n) 
din Constituție, să reglementeze domeniul politicii penale a statului. Tot-
odată, întru respectarea prevederilor constituționale, la 18.04.2002 a fost 
adoptat Codul penal al Republicii Moldova nr.985 (în continuare CR RM), 
prin care a fost reglementată Legea penală a RM, stabilindu-se în art.1 că 
codul dat „este unica lege penală a Republicii Moldova”, fiind „actul legislativ 
care cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile şi dispozițiile generale şi 
speciale ale dreptului penal, determină faptele ce constituie infracțiuni şi pre-
vede pedepsele ce se aplică infractorilor”, și aplicându-se „în conformitate cu 
prevederile Constituției Republicii Moldova şi ale actelor internaționale la 
care Republica Moldova este parte”. Astfel, prin adoptarea CP RM nr.489-
XIV din 08.07.1999, au fost reglementate și circumstanțele atenuante si 
agravante ale răspunderii penale, care constituie împrejurări ce atenuează 
sau agravează răspunderea penală, fiind formulate în termeni generali și 
generici, pentru a atinge două scopuri de reglementare: 1) de a cuprinde 
cel mai mare orizont-cadru de reglementare, și 2) pentru a aplica norma în 
fiecare caz individual ținând cont de particularitățile concrete ale lui.
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Privind diferențierea răspunderii/pedepsei penale și noțiunea de 
„urmări grave”.
Cu referire la art.328 alin.(3) lit.d) CP RM, reținem că o importanță fun-

damentală pentru dreptul penal o au instituțiile diferențierii şi individualiză-
rii pedepsei penale, în particular prin intermediul sistemului de împrejurări 
modificatoare de pedeapsă penală – circumstanțele sau urmările respective. 
În limitele diferențierii are loc individualizarea pedepsei penale, unde res-
pectarea principiului legalității presupune punerea în acțiune a unor reguli 
determinate de lege. Și aici necesită a menționa voința legiuitorului de a 
stabili reguli amănunțite, prin aceasta majorând posibilitatea de a realiza 
eficient individualizarea, atât privind răspunderea penală, cât și a pedepsei 
penale.

Este de remarcat că legea penală include sistemul de împrejurări (circum-
stanțe, stări și urmări) care atenuează sau agravează pedeapsa penală, fiind 
expres prevăzute de legislația penală a RM. De aceia, legalitatea în domeniul 
individualizării pedepsei penale, inclusiv și în cazul comiterii infracțiunii pre-
văzute de 328 alin.(3) lit.d) CP RM, este determinată nu numai de posibili-
tatea ori obligativitatea identificării unor sau altor împrejurări modificatoare 
de pedeapsă, ci şi de posibilitatea, eventualitatea sau obligativitatea punerii 
în acțiune a unor efecte incidente acestor împrejurări, printre care se regă-
sește situația când infracțiunea este „soldată cu urmări grave”. De altfel, art. 
78 și 79 CP RM stabilesc expres regulile de diferențiere a pedepsei penale 
în cazul identificării circumstanțelor atenuante (atenuante excepționale) 
şi agravante, iar art. 80-84 CP RM a conturat normativ anumite stări de 
modificare a pedepsei penale, prin atenuarea ori agravarea acesteia. Efec-
tele ce decurg din realitatea aplicării acestor reguli prescrise determină, în 
consecință, individualizarea pedepsei penale, care în contextul art.328 alin.
(3) lit.d) devine mai clară și mai precisă.

Cercetările complexe şi mult aspectuale referitoare la eficientizarea 
cadrului normativ în materia diferențierii şi individualizării pedepsei pena-
le[36], fiind dedicate analizei conceptului și semnificației efectelor diferitor 
36 Osadcii C. Conceptul individualizării executării pedepsei cu închisoarea. În: Revista Națională de Drept, 

2009, nr. 2, p.63; Grama M., Popescu D. Problemele clasificării circumstanțelor agravante și atenuante. 
În: Revista Națională de Drept, 2014, nr. 2, p. 19.; Stăvilă M. Diferenţierea şi individualizarea pedepsei 
penale prin prisma procesului de elaborare şi aplicare a cadrului normativ în materie penală. În: Mate-
rialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Premise de perfecţionare a legislaţiei naţionale şi 
ajustare la standardele Uniunii Europene”. Chişinău: ICJP al AŞM, ICEŞD, 2014: Osadcii C. Individuali-
zarea executării pedepsei cu închisoarea ca principiu al dreptului execuțional-penal. În: Revista Națio-
nală de Drept, 2009, nr. 1, p. 58; Нaумoв A.B., Новиченко А.С. Законы логики при квалификации 
преступлений. Москва: Юридическая литература, 1978. 104 р.; Лесниевски-Костарева Т.А. 
Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика. Москва: 
Норма, 2000. 400р.; Мамедов А.А. Справедливость назначения наказания. Снкт-Петербург: 
Юридический центр Пресс, 2003. 119р.; Stăvilă M. Efectele stărilor modificatoare (de agravare şi/sau 
de atenuare) în procesul diferenţierii şi individualizării pedepsei penale. În: Studii Juridice Universitare, 
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împrejurări modificatoare de pedeapsă penală, ținând cont de influența cir-
cumstanțelor aferente asupra pedepsei, concluzionează că rolul circumstan-
țelor atenuante şi agravante la aplicarea pedepsei penale este determinant. 
În acest context, aceste semne calificative în sistemul legislației penale a 
Republicii Moldova[37], se grupează, după caracterul circumstanțelor cau-
zei, ordinea/consecutivitatea luării în considerare a circumstanțelor cauzei, 
după criteriile aprecierii circumstanțelor cauzei, dar și a gradului de influ-
ență a circumstanțelor cauzei asupra pedepsei.

În contextul dat, remarcăm, că art.77 alin.(1) lit.b) CP RM, prevede că 
„la stabilirea pedepsei se consideră circumstanțe agravante: ..provocarea prin 
infracțiune a unor urmări grave”. Cu referire la sintagma „soldate cu urmări 
grave”, considerăm că această sintagmă stă la baza sistemului de circum-
stanțe agravante în cazul calificării infracțiunii conform art.328 alin.(3) lit.d) 
utilizându-se aceiași sintagmă juridică. Or, doar în cadrul limitelor de dife-
rențiere a pedepsei penale, după constatarea de drept și de fapt a urmărilor 
grave, poate avea loc o individualizare echitabilă a pedepsei penale, care 
să corespundă în deplină măsură principiului proporționalității pedepsei 
penale. După cum subliniază Plenul CSJ[38] „Prin criterii generale de indivi-
dualizare a pedepsei se înţeleg cerinţele stabilite de lege, de care este obligată 
să se conducă instanţa de judecată la aplicarea fiecărei pedepse, pentru fiecare 
persoană vinovată în parte. Legea penală acordă instanţei de judecată o posibi-
litate largă de aplicare în practică a principiului individualizării pedepsei penale”.

Sub aspectul analizei complexe şi interdisciplinare, dar și din perspectiva 
aplicării reale a normei penale date, este importantă lucrarea unui grup de 
autori, inclusiv M. Poalelungi, C. Gurschi, P. Ursache etc.[39], unde la descri-
erea procedurii, se subliniază asupra necesității respectării condițiilor legale 
stabilite în contextul circumstanțelor agravante și atenuante identificate în 
fiecare cauză concretă, evaluării pericolului social al infracțiunii şi individu-
alizării pedepsei penale. Menționăm că de aceiași părere sunt și cercetăto-
rii români care indică că constatarea şi stabilirea răspunderii penale pen-
tru săvârșirea oricăreia dintre infracțiunile prevăzute de legea penală atrag 
obligativitatea supunerii făptuitorului la suportarea sancțiunilor de drept 
penal incidente. Și în acest sens remarcăm faptul, că „operațiunea prin care 
pedeapsa este adaptată nevoilor de apărare socială în scopul asigurării îndepli-

nr. 1-2, 2013.; Ristea I. Analiza circumstanţelor agravante reglementate în noul Cod penal. În: Dreptul 
(România), 2012, nr.4, p.74.; ș.a.

37 7 Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Rolul pedepsei în societatea de tranziţie”. 
Chişinău: Universitatea de Criminologie, 2002, 392p.

38 Hotărîrea Plenului CSJ nr.8 din a.2013 „Cu privire la unele chestiuni ce vizează individualizarea pedep-
sei penale”

39 Manualul judecătorului pentru cauze penale. Ediţia I. Chişinău: Asociaţia Judecătorilor din Moldova, 
2013
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nirii funcțiilor şi scopurilor sale de prevenire şi combatere a criminalității poartă 
denumirea de individualizare a pedepsei”[40]. În acest context, cu titlu de prin-
cipiu este de constatat, că „luarea în considerare a circumstanțelor atenuante 
şi agravante ale pedepsei constituie nu un drept, ci o obligație a instanței de 
judecată”[41], fiindcă pedepsele concrete aplicate de către instanțe, trebuie 
să reprezinte echivalentul real al gravității faptei săvârșite şi a vinovăției făp-
tuitorului. Or, principiul legalității în individualizarea pedepsei impune nu 
numai ca aceasta să se înfăptuiască în limitele unui cadru legal, dar şi să se 
realizeze prin folosirea unor posibilități şi pe baza unor elemente de apreci-
ere de asemenea semne calificative determinate prin lege. Luarea în consi-
derare a tuturor criteriilor de diferențiere a pedepsei penale are un caracter 
obligatoriu pentru toată părțile procesului penal. Or, pentru adoptarea unei 
sentințe legale, este necesară corespunderea pârții descriptive a ei cu cir-
cumstanțele constatate în ședința de judecată. Iar la întocmirea ei, instanța 
trebuie să îndeplinească cerințele art.394 CPP RM şi să soluționeze toate 
chestiunile prevăzute în art.385 CPP RM, în aceeași consecutivitate. Astfel, 
partea descriptivă a sentinței de condamnare trebuie să cuprindă și indica-
țiile asupra tuturor circumstanțelor atenuante (art.76 CP RM) sau agravante 
(art.77 CP RM), utilizând în speță și temeiurile prevăzute de art.328 alin.
(3) lit.d) CP RM. De aceia, recunoscându-I vinovat pe inculpat în comiterea 
infracțiunii după semnele ce urmează a fi apreciate și cu referire la art.328 
alin.(3) lit.d) CP RM constatând urmările grave respective (de exemplu: 
încălcarea esențială a drepturilor, prejudiciu în proporții deosebit de mare 
autorităților publice, etc.), instanța de judecată este obligată ca în partea 
descriptivă a sentinței, să precizeze circumstanțele ce au servit ca motiv de 
a concluziona prezenta unuia sau mai multor astfel de indici de calificare 
care demonstrează gravitatea urmărilor. Astfel, cu referire la existenta cir-
cumstanței agravante „soldate cu urmări grave”– acestea influențează grav 
gradul de pericol social al infracțiunii și relevă urmări grave economice sau 
de altă natură faptică, având repercusiuni clare asupra pedepsei. Or, nu este 
de conceput ca unei persoane care a săvârșit fapta în circumstanțe agra-
vante să i se aplice o pedeapsă identică cu pedeapsa celui la care ea ar fi fost 
supusă în ipoteza că acele circumstanțe ar fi lipsit.

Este de remarcat, că în perioada actuală, studiile științifice în materia 
efectelor circumstanțelor agravante asupra pedepsei penale au căpătat un 
substrat sistemic printre care se includ şi lucrările științifice ale autorului 
român I. Ristea[42], care la subiectul cercetat consideră, că „..termenul de „cir-
40 N. Giurgiu. „Drept penal general. Doctrină, legislaţie, jurisprudenţă”, Iaşi: Sunset, 1997.
41 Ş. Daneş şi V. Papadopol (Individualizarea judiciară a pedepselor. Ediţia a II-a. Bucureşti: Editura Juridică, 

2002
42 I. Ristea „Analiza circumstanţelor agravante reglementate în noul Cod penal”. În: Dreptul (România), 
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cumstanță” echivalent noțiunii de „urmări”, este folosit pentru a denumi diferite 
împrejurări, stări, situații, calități, întâmplări sau alte date ale realității, care stau 
în afara conținutului esențial al infracțiunii, dar care, având legătură fie cu fapta 
săvârșită, fie cu persoana infractorului, sporesc sau atenuează gradul de peri-
col social al faptei ori periculozitatea infractorului, putând determina, datorită 
acestei influențe, fie o agravare, fie o atenuare a pedepsei concrete. Această 
posibilitate este acordată de lege la nivel general, în caz contrar, dacă limitele 
diferențierii juridice a pedepsei penale nu este descrisă prin anumite condiții şi 
reguli clare, ea devine ineficientă. Or, tendința inerentă a oamenilor de a simpli-
fica ideile şi de a le rezuma pentru a se ajunge la formularea unor norme simple 
și clare în opinia lor, ar conduce În raport cu individualizarea pedepsei penale, la 
măsuri ineficiente ..”.

Din cele sus relatate, rezultă cert că noțiunea de „soldată cu urmări grave” 
este o circumstanță agravantă, care necesită a fi stabilită concret la individu-
alizarea pedepsei penale, și demonstrată legal prin probe pertinente, conclu-
dente și veridice. Totodată, cu referire la noțiunea de „urmări grave”, mențio-
năm că legislația penală în vigoare a Republicii Moldova include actualmente 
59 de articole, care prevăd sancționarea cu pedeapsă mai mare pentru circum-
stanța agravantă – cauzarea/provocarea soldată cu urmări grave/cu urmări 
deosebit de grave/alte urmări grave.

Este de remarcat, că acest subiect este abordat practic în toate tezele de 
doctor în științele juridice apărate in CNAA din RM[43], care au ca subiect 
cercetarea semnelor și circumstanțelor infracțiunii, remarcându-se că cir-
cumstanțele agravante „soldate cu urmări grave” sunt formulate insuficient 
de clar în legea penală, fapt care încalcă previzibilitatea şi claritatea normei 
de incriminare lăsând loc de interpretare părților procesului penal, și desigur 
instanței de judecată. Or din alt punct de vedere, de faptul cât de corectă va 
fi interpretarea dată urmărilor grave cauzelor practice, depinde legalitatea, 
temeinicia şi caracterul echitabil al hotărârii judecătorești. În opinia noastră, 
o dovadă în acest sens o constituie și pct.19 al Hotărârii nr.5 din 19.06.2006 
a Plenului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova „Privind sentința 
judecătorească”, potrivit căruia: „Recunoscându-l vinovat pe inculpat de comi-
terea infracțiunii după semnele ce urmează a fi apreciate (de exemplu: deosebită 
cruzime, vădită lipsă de respect, urmări grave, încălcarea esențială a drepturilor 

2012, nr. 4
43 Crijanovschi Sergiu „Aspecte teoretice și practice ale infracțiunii de șantaj, Specialitatea științifică: 

12.00.08 – Drept penal (drept penal), http://www.cnaa.md/files/theses/2012/21500/sergiu_crijano-
vschi_thesis.pdf, Popescu Dorin, „ Circumstanțele atenuante și agravante în dreptul penal al Republicii 
Moldova”, Specialitatea științifică: 554.01 – Drept penal și execuțional penal http://www.cnaa.md/files/
theses/2015/22385/dorin_popescu_thesis.pdf, Stăvină Mihai, „Efectele circumstanțelor atenuante și 
agravante în dreptul penal, Specialitatea ştiinţifică: 554.01 – Drept penal şi execuţional penal, http://
www.cnaa.md/files/theses/2015/22157/mihai_stavila_thesis.pdf
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şi altele), instanța este obligată ca, în partea descriptivă a sentinței, să precizeze 
circumstanțele care au servit ca motiv de a concluziona prezența unuia sau mai 
multor astfel de indici de calificare”.

Așa, deoarece semnul estimativ „urmări grave” este unul complex, la 
interpretarea acestuia, subiectul oficial învestit cu aplicarea în concret a legii 
penale trebuie să apeleze atât la criterii calitative, cât şi la cele cantitative. 
În același timp, în calitate de condiție sine qua non, se impune ca interpre-
tarea semnelor estimative să fie uniformă, altfel existând pericolul încălcării 
principiului legalității, dar deopotrivă şi al echității. Desigur că fiecare act 
de fond necesită a fi privit prin prisma specificului fiecărei incriminări şi al 
consecințelor ce decurg din sediul materiei, dar principiul legalității pretinde 
un text cât mai clar, pentru a acoperi toate ipotezele de bază ale incriminării 
şi pentru a servi la stabilirea exactă a sensului juridic, dar și la determinarea 
fără echivoc a limitelor reale ale câmpului incriminării. Veridicitatea aces-
tei alegaţii, reiese şi din expertiza Codului penal al Republicii Moldova în 
vigoare, efectuată de experții Consiliului Europei – Mariavaleria del Tufo 
şi Vincent Coussirat-Coustere. In concreto, referindu-se la sintagma „alte 
urmări grave” din Capitolul VI al Părţii Speciale a Codului penal, experții 
criticând imprecizia textului, susțin: „Principiile legalității şi previzibilității legii 
penale cer ca infracțiunile să fie definite cu mare exactitate, mai ales că aceste 
expresii pot constitui cauza agravării răspunderii şi, ca urmare, a pedepsei pena-
le”[44].

Practica națională privind aplicarea art.328.
Este de reținut, că Plenul CSJ RM s-a expus în hotărârea sa[45] asupra 

modalității de aplicare a legislației referitoare la răspunderea penală pen-
tru abuzul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, menționând că 
infracțiunile prevăzute la art. 328 CP RM, constituie fapte prejudiciabile 
care aduc atingere activității de serviciu în sfera publică. De aceia, în sensul 
art.328 CP RM, excesul de putere reprezintă o conduită infracțională activă, 
ce poate fi comisă doar de către persoana publică, respectiv, persoana cu 
funcție de demnitate publică, care își desfășoară activitatea în cadrul unei 
autorități publice.

Plenul CSJ a explicat, că excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de 
serviciu, constituie componente de infracțiuni materiale, și pentru consu-
marea lor este obligatorie survenirea unei urmări prejudiciabile, şi anume 

44 Expertiza Codului penal al Republicii Moldova efectuată de către experții Consiliului Europei, 2005. 
www.dejure.md

45 Hotărârea Plenului CSJ RM nr.7 din 15. 05. 2017 „Cu privire la aplicarea legislației, referitoare la răspun-
derea penală pentru abuzul de putere sau abuzul de serviciu, excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de 
serviciu, precum şi neglijența în serviciu”
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daune, în proporții considerabile, intereselor publice sau drepturilor şi inte-
reselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi juridice, și respectiv – urmări 
grave. Or, urmările prejudiciabile ale infracțiunilor, prevăzute la art.328 CP 
RM se produc în dauna unui interes public sau în dauna unui drept şi interes 
privat, care trebuie să fie efectivă şi determinată, întrucât în raport de acest 
semn obiectiv se apreciază, dacă fapta prezintă sau nu un anumit grad de 
pericol social. Evaluarea corectă şi unitară a urmărilor prejudiciabile, în cazul 
infracțiunilor de abuz/exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu 
este principială, deoarece de întinderea acestora depinde disocierea infrac-
țiunilor date. Iar urmările grave ce apar în conținutul agravat al infracțiunilor 
prevăzute la lit. d) alin. (3) art. 328 CP RM, au o natură estimativă, motiv 
din care existenta sau inexistența urmărilor grave şi dimensiunea graduală a 
acestora (obișnuită, considerabilă, gravă) trebuie să fie stabilită de instanță, 
individual în fiecare caz în parte.

Pentru a rezolva problema întinderii urmării grave, ca de altfel și al dau-
nei considerabile într-un caz individual, este necesar să se ia în considerare 
cât de periculoasă este fapta comisă, având în vedere sensul general al nor-
mei şi conștientizarea juridică a faptei incriminate, precum şi impactul afec-
tării interesului legal protejat. Astfel, la urmări grave ar putea să se raporte: 
daunele manifestate în proporții deosebit de mari; sistarea activității unei 
autorități, a unei instituții ori întreprinderi; survenirea insolvabilității unei 
întreprinderi ori lichidarea acesteia; sinuciderea sau tentativa de sinucidere 
a victimei sau apropiaților ei; survenirea decesului; inundarea spațiilor în 
care locuiesc persoane; provocarea unor accidente în transportul de per-
soane; provocarea prăbușirii clădirilor şi construcțiilor locuite; provocarea 
alunecărilor de teren; pieirea în masă a animalelor; provocarea ruperii bara-
jelor; provocarea unor contagieri; provocarea avariilor, catastrofelor; provo-
carea unui dezastru ecologic sau social etc. etc.

Practica internațională cu referire la condițiile agravante ca semne 
calificative.
Practica internațională la capitolul dat este una uniformă, or prezența 

circumstanțelor atenuante și agravante o constatăm în majoritatea legilor 
penale naționale din lume. Așa, în Codul penal al României o întreagă sec-
țiune (Secțiunea II) este dedicată circumstanțelor atenuante si agravante. 
Enumerând în art.75 lista de circumstanțe agravante, legiuitorul la final a 
stabilit că „Instanța poate retine ca circumstanțe agravante si alte împrejurări 
care imprima faptei un caracter grav”. În acest context, este de menționat că 
Codul penal al României operează cu termeni generici – pericol grav, carac-
ter grav, urmări grave, urmări vădit mai grave, consecințe deosebit de grave, 
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atingere gravă a demnității, acțiune ilicită gravă. Totodată este de remar-
cat, că în art.146, legiuitorul roman a statuat, că „Prin consecințe deosebit de 
grave se înțelege o pagubă materială mai mare de 200.000 lei sau o perturbare 
deosebit de gravă a activității, cauzată unei autorități publice sau oricăreia din-
tre unitățile la care se referă art. 145, ori altei persoane juridice sau fizice”.

Cu titlu de exemplu, considerăm că este de reținut și calea modelului 
legislativ bielorus, care utilizând în norma de incriminare semnul calificativ 
al extorcării „alte urmări grave” (alin.(3) art.208 CP al Republicii Belarus, 
legiuitorul a dat o interpretare legală acestei sintagme în Partea Generală 
a Codului penal, interpretare pe care o deducem din pct.13 art.4 al Codului 
penal al Republicii Belarus. Analiza interpretării legale dată sintagmei „alte 
urmări grave”, în contextul noțiunii „mijloace general periculoase”, dovedește 
o dată în plus dificultatea pe care o generează elementul supus investigării. 
Aceasta, deoarece legiuitorul bielorus s-a rezumat la a enumera trei exem-
plificări care ar cădea sub conceptul „alte urmări grave” (incendiu, explozie, 
inundație), lăsând totodată o largă marjă de apreciere, având în vedere că în 
textul de lege după cuvântul „inundație” se operează cu sintagma „şi altele”, 
fapt care permite organelor de drept să interpreteze extensiv norma penală.

Privind interpretarea normelor de drept imprecise, neclare și imprevi-
zibile în contextul coliziei doctrinare existente în Republica Moldova
Mai multe lucrări ale unor savanți recunoscuți[46], determină exact tră-

săturile fundamentale și principiile fundamentale doctrinare de organizare 
a dreptului, care la rândul său formează conținutul dreptului, generând anu-
mite clasificări a tipurilor de drept, cât și particularitățile naționale ale lui, 
dar și multitudinea factorilor de configurare geografică. Astfel, panoramă 
contemporană a sistemelor de drept este compusă din sistemul de drept 
romano-germanic (sau dreptul continental), sistemul dreptului englez sau 
anglo-saxon (doctrina common-low bazată pe precedentul juridic), sistemul 
dreptului bazat pe normele religioase (dreptul islamic) și sistemul de drept 
dual format din norme de drept tradițional bazat pe cutumă îmbinat cu 
norme juridice moderne generând dreptul ebraic, hindus, chinez și japonez. 
Constituirea în lume a acestor sisteme de drept integre dar diverse, indică 
că acestea sunt areale de patrimoniu juridic care urmăresc calea lor proprie 
evolutivă de dezvoltare, avansând ca doctrină și știință juridică, îmbogățin-
du-se reciproc și preluând practici și norme juridice contemporane unul de 
la altul.
46 Alexandru R. Sisteme politice contemporane. Forme de guvernare în 29 de state. Bucureşti: C.H. Beck, 

2010. 200 p.; Dogaru I. Teoria generală a dreptului. Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1998. 466 p.; Zlătescu V. 
Panorama marilor sisteme contemporane de drept. Bucureşti: Continent XXI, 1994. 247 p.; Popescu S. 
Teoria generală a dreptului. Bucureşti: Lumina Lex, 2000, p. 366 p. și alții
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Este de remarcat, că spre deosebire de dreptul continental, unde izvorul 
de bază al dreptului este legea, în dreptul anglo-saxon izvor de bază al drep-
tului este norma formulată de judecători și practica lor, fiind exprimată în 
doctrina precedentului judiciar. De aceia, regulile de common-law, mai puțin 
abstracte decât cele ale dreptului romano-germanic, se bazează în mare 
parte pe cazuri de speţă, și mai puțin pe dreptul scris de origine parlamen-
tară, care la rândul lor se interpretează prin prisma hotărârilor judecătorești 
pronunțate în aplicarea lor. Astfel, astăzi în Europa constatăm două sisteme 
de drept diferite ca substanță juridică, dar ca și formă de drept – dreptul 
bazat pe lege și dreptul judiciar bazat pe practica judecătorească.

În Republica Moldova, unde dreptul național sa constituit ca un drept 
bazat pe lege, actualmente ne confruntăm cu recunoașterea doctrinei 
anglo-saxone și implementarea ei practică în dreptul național, inclusiv prin 
utilizarea principiilor dreptului common-low bazat pe cauzele judecătorești. 
Merită de menționat că abordările teoretice ale subiectului dat privind 
influența majoră a sistemului de drept anglo-saxon asupra dreptului 
continental, le regăsim la mai mulți savanți din Uniunea Europeană și Statele 
Unite [47]. Concomitent, această abordare de sistem are loc pe întreaga ver-
ticală a justiției în Republica Moldova, începând cu recunoașterea doctrinară 
în lucrările savanților din Republica Moldova[48], și finalizând cu stabilirea 
unor norme de drept în actele normative ale autorităților publice centrale, 
dar și obligarea la utilizarea precedentului judiciar în mediul autorităților 
judecătorești – de la instanțele de fond până la justiția constituțională [49].
47 Bronaugh R. Persuasive precedent. In L. Goldstein (ed.) Precedent in Law. Oxford. Clarendon Press. 

1987, 340 p.; Bader D. W. Cleveland D. R. Precedent and Justice, Duquesne Law Review, vol. 49, 2011, 
p. 35-60; Cross R., Harris J. W. Precedent in English Law, 4th edition – Oxford: Clarendon Press, 1991. 
256 p.; Bob M. D. Despre precedentul judiciar şi valoarea sa de izvor de drept; și alții

48 Şterbeţ V. Jurisprudenţa constituţională – izvor al precedentului judiciar; Railean P., Costachi Gh. 
Aplicarea uniformă a legislaţiei de către instanţe – cerinţă indispensabilă asigurării legalităţii în cadrul 
statului. În: Revista Naţională de Drept, nr. 10, 2013, p. 37-42; Poalelungi M. Precedentul judiciar. În: 
Manualul judecătorului pentru cauze civile. Ediţia.a II-a. Chişinău, 2013, p.265-325; Casiadi O., Creţu 
A. Practica judiciară şi precedentul judiciar – izvor de drept în Republica Moldova. În: Analele ştiinţifice 
ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor de Interne al Republicii Moldova. Ediţia a 
X-a. Chişinău, 2010, p.20 –27; Osmochescu N., Gamurari V. Raţionament la precedentul judiciar. 
Precedentul judiciar. Vol.I. Centrul de Drept al Avocaţilor. Reprezentanţa ICNUR din Moldova. Chişinău, 
2006; Barbăneagră A. ş.a. Precedentul judiciar: importanţa, problemele şi perspectivele implementării în 
sistemul juridic din Republica Moldova. În: Evaluarea necesităţilor sistemului judecătoresc din Republica 
Moldova. Ediţie specială a revistei ştiinţifico-practice şi informative de drept Avocatul Poporului. 
Chişinău, 2006, p. 128-132. 14. Barbăneagră A. Precedentul judiciar (unele aspecte teoretico-practice). 
Ediţie jubiliară. Vol. I. Chişinău: IRP, 2006, p. 2-8. și alții

49 Curtea Constituţională. Culegere de hotărâri şi decizii 1999. Chişinău, 2001; Culegere de hotărâri 
explicative ale Curţii Supreme de Justiţie. Chişinău. 2002; Hotărârea Curţii Constituţionale privind 
interpretarea articolului 140 din Constituţie din 10.X.2013; Danileț C. Studiu cu privire la unificarea 
practicii judiciare și asigurarea principiului securitășii raporturilor juridice în Republica Moldova. 
Asociația Barourilor Americane, Chișinău, 2014, p.18-37; Plenul Curţii Supreme de Justiţie, Hotărîre 
nr.3 din 09 iunie 2014 cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale 
Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale”, Chiținău, 2014; 
și altele
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În mod special menționăm diverse foruri științifico [50] dedicate imple-
mentării doctrine anglo-saxone în spațiul dreptului continental, inclusiv 
în Republica Moldova, care au loc la inițiativa diferitor instituții științifico 
și de învățământ, pentru a reflecta evoluția implementării dreptului com-
mon-low, dar și pentru a forma temeiurile științifice care să argumenteze 
necesitatea și importanța aplicării lui în sistemul de drept continental recu-
noscut în republică, în procesul legislativ existent și în practica jurisdicțio-
nală din Republica Moldova. Printre ele menționăm Conferința Internațio-
nală științifico-practică din Chișinău „Precedentul judiciar: aspecte teoretice 
şi practice”, unde o pleiadă întreagă de savanți din Republica Moldova[51] 
aduc argumente în favoarea precedentului judiciar care deja servește în 
Republica Moldova izvor formal de drept, atât în raport cu sistemul juri-
dic existent, cât şi determinantă apartenența dreptului național la spațiul 
valoric european de civilizație juridică. De asemenea, în cadrul conferinței 
s-a pus accentul pe necesitatea aplicării precedentului judiciar în dreptul 
național al Republicii Moldova, necesitatea integrării lui în sistemul legislativ 
existent, formalizării lui definitive prin diverse modalități legislative, dar și 
necesitatea de a face uz în justiție de practică judecătorească. Cercetătorii 
pornesc de la teza corectă că globalizarea relațiilor economice, sociale, poli-
tice şi juridice, într-adevăr poate conduce la apropieri unor norme juridice 
și a instituțiilor de drept din sistemul anglo-saxon şi sistemul romano-ger-
manic. Totodată, promovând această idee, un cercetător, în opinia noastră 
absolut eronat, afirmă că primul pas în recunoașterea precedentului ca izvor 
de drept a fost reprezentat de adoptarea Constituției Republicii Moldova la 
29.07.1994[52]. Un alt cercetător, de asemenea susține ca fapt, că Republica 
Moldova recunoaște doctrina precedentului judiciar ca izvor al dreptului 
intern[53], aducând ca argument prevederile art.8 din Constituție care recu-
50 Conferinţă internaţională ştiinţifico-practică: „Edificarea statului de drept”, Chişinău, 2003, Aramă E. 

Statul de drept şi puterea discreţionară a judecătorului. p. 291– 296; Sources of Law – Judicial Pre-
cedent. Proceedings of thr 3rd International Conference on Law and Social Order. New York. Lupu R. 
Addleton Academic Publishers, 2013. p. 158– 164; și alte conferințe științifice

51 Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Precedentul judiciar: aspecte teoretice şi practice”. Revista 
Naţională de Drept. Ediţie specială. Chişinău, 2007: Pulbere D. Precedentul judiciar constituţional 
în Republica Moldova, p. 38-45; Barbăneagră A. Precedentul judiciar– izvor al dreptului naţional., p. 
2-8. 13; Sedleţchi I. Precedentul judiciar şi izvoarele dreptului procesual penal al Republicii Moldova. 
p. 9 –10; Aramă E. Problema precedentului în doctrina juridică p. 15-17; Baltag D. Unitatea de 
jurisprudenţă şi forma ei obligatorie în evoluţia răspunderii de drept. p. 31-37. Berliba V., Cojocaru R. 
Precedentul judiciar în materia dreptului penal: argumente pro şi contra. p. 76-79; Lungu V. Actualitatea 
precedentului judiciar în Republica Moldova. p. 80-85; Brînză S. Reflecţii asupra posibilităţii evoluării 
precedentului judiciar ca izvor al dreptului penal. p. 11-14; Osmochescu N., Gamurari V. Hotărârile 
instanţelor judiciare şi rolul lor în codificarea progresivă a dreptului internaţional contemporan. p. 
18-26; și alții

52 Barbăneagră A. Precedentul judiciar– izvor al dreptului naţional. În: Revista Naţională de Drept. Ediţie 
specială. Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Precedentul judiciar: aspecte teoretice şi prac-
tice”. Chişinău, 2007, p. 2-8.

53 Pulbere D. Precedentul judiciar constituţional în Republica Moldova, În: Revista Naţională de Drept. 
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nosc şi declară drept prioritare actele şi tratatele internaționale. Unii cerce-
tători invocă eronat şi art.4, alin.(2) din Constituția Republicii Moldova, care 
stipulează în alin.(2) că: dacă există neconcordanțe între pactele şi tratatele 
privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova 
este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările internaționale [54]. 
De asemenea cu referință la art.8, cercetătorii menționați supra susțin, că 
dacă Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizației Națiunilor 
Unite şi tratatele la care este parte, să-şi bazeze relațiile cu alte state pe 
principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internațional, intra-
rea în vigoare a unui tratat internațional conținând dispoziții contrare Con-
stituției va trebui precedată de o revizuire a acesteia, cu scopul de a legifera 
implementarea doctrinei precedentului judiciar, și respectiv refacerea prin 
revizuire cardinală a întregului sistem de drept național.

Vizavi de implementarea în Moldova a doctrinei precedentului judiciar, 
cercetătorul A. Barbăneagră, dar și alții menționează, că existența instituției 
precedentului judiciar în republică creează noi condiții pentru a se exercita 
o influență pozitivă asupra formării practicii judiciare din punctul de vedere 
al concordanței, stabilității şi previzibilității ei, iar puterea lui normativă per-
mite de a lua în considerație mai amplu, sub toate aspectele, complet şi 
obiectiv circumstanțele dosarelor penale. Se afirmă, în opinia noastră greșit, 
că precedentul judiciar aduce o influență pozitivă asupra înfăptuirii justiției, 
reduce subiectivitatea personalității judecătorului la adoptarea hotărârilor 
procesuale [55].

În contextul susținerii doctrinei precedentului judiciar, savanții D.Pulbere 
și V. Berliba [56] consideră oportună distingerea la nivel lingvistic şi concep-
tual a două forme ale noțiunii de precedent judiciar: precedent judiciar cu 
caracter normativ sau constituțional şi precedent judiciar cu caracter inter-
pretativ sau judecătoresc. În funcție de subiectul care creează precedentul 
judiciar, putem deosebi precedentul Curţii Europene a Drepturilor Omului 
prin intermediul hotărârilor ei, precedentul Curţii Constituţionale, prece-

Ediţie specială. Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Precedentul judiciar: aspecte teoretice şi 
practice”, Chişinău, 2007, p. 38-45.

54 Legea Constituţia R. Moldova din 29.07.1994; Lupu R.-O. Aspecte privind apariţia sistemului de drept 
anglo-saxon. În: Materialele conf. şt. internaţionale anuale ale tinerilor cercetători. Consolidarea statului 
de drept al Republicii Moldova în contextul evoluţiei sistemului internaţional şi proceselor integraţio-
niste. Vol.II. Drept Naţional şi Ştiinţe politice. Ediţia a VIII-a. Chişinău, 2014.

55 Barbăneagră A. ş.a. Precedentul judiciar: importanţa, problemele şi perspectivele implementării în sis-
temul juridic din Republica Moldova. În: Evaluarea necesităţilor sistemului judecătoresc din Republica 
Moldova. Ediţie specială a revistei ştiinţifico-practice şi informative de drept Avocatul Poporului. Chişi-
nău, 2006, p. 128-132.

56 Berliba V., Cojocaru R. Precedentul judiciar în materia dreptului penal: argumente pro şi contra.; Pulbere 
D. Precedentul judiciar constituţional în Republica Moldova, În: Revista Naţională de Drept. Ediţie spe-
cială. Conferinţa Internaţională ştiinţificopractică „Precedentul judiciar: aspecte teoretice şi practice”. 
Chişinău, 2007, p.39 și p.76-79.
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dentul Curţii Supreme de Justiție, și precedentul instanțelor de fond și de 
apel, încorporându-se atât normele şi principiile dreptului internațional în 
Republica Moldova, cât și practica aplicării hotărârilor judecătorești.

De asemenea unii cercetători, analizând noțiunea de precedent judiciar 
afirmă, că aceasta este parte componentă a practicii judiciare actuale în 
Republica Moldova, unde noțiunea de practică judiciară este mai largă decât 
cea de precedent judiciar, în opinia noastră omițând în cercetarea sa esența 
doctrinară de drept a precedentului judiciar [57].

Așa dar, putem constata că actualmente, precedentul judiciar poate fi 
identificat în sistemul de drept național, atât locul lui cât şi rolul lui în sis-
temul izvoarelor formale ale dreptului din Republica Moldova, iar practică 
utilizării precedentului judiciar ca izvor de drept și ca temei legal pentru 
pronunțarea hotărârii judecătorești – s-a răspândit larg în justiția moldove-
nească începând cu hotărârile primei instanțe până la justiția constituțio-
nală. Prin urmare, astăzi putem constata prezența și aplicarea în Republica 
Moldova a ambelor sisteme de drept existente în Europa – a dreptului con-
tinental (romano-german) și a dreptului anglo-saxon (englez), care în opi-
nia noastră intră într-o colizie directă, afectând la mod direct atât justiția în 
Republica Moldova, cât și însăși esența dreptului național.

Urmare cercetării efectuate, considerăm că colizia doctrinară existentă 
în Republica Moldova, constă în dualitatea esenței de drept, or practica 
judiciară şi precedentul judiciar sunt emanația autorității judiciare, fiind 
anterioare legii ca izvor de drept, pe când legea și numai legea este temeiul 
legal al pronunțării unei hotărâri judecătorești. Iar justiția care utilizează 
ambele formule doctrinare, va forma dependențe externe ale autorităților 
judecătorești, care ar afecta independentă judecătorilor, care ar influența 
procesul de aplicare a legii, care poate conduce la practici judiciare dubi-
oase, in final conducând la erodarea justiției în Republica Moldova. Pre-
tinsa superioritate a sistemului de common-law bazat pe precedentul judi-
ciar declarată în cadrul unor foruri menționate supra, fiind implementată în 
Republica Moldova, în opinia noastră conduce inevitabil la compromiterea 
justiției, și respectiv a sistemului de drept național. Iar cu referire la exis-
tența în dreptul național penal a unor norme de drept imprecise, neclare 
și incerte, care pot fin interpretate extins, colizia doctrinară existentă în 
Republica Moldova poate doar să amplifice această capacitate de interpre-
tare, și respectiv a capacității extensive. Or, menirea dreptului este de a 
aduce ordine în raporturile sociale, iar sistemul de drept național este înte-
meiat pe norma de drept constituțională al art.144 din Constituția RM care 
57 Osmochescu N., Gamurari V. Hotărârile instanţelor judiciare şi rolul lor în codificarea progresivă a drep-

tului internaţional contemporan. În: Revista Naţională de Drept. Ediţie specială. Conferinţa Internaţio-
nală ştiinţifico-practică „Precedentul judiciar: aspecte teoretice şi practice”, Chişinău, 2007, p. 8-26.
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este imperativă, susținând că „Justiția se înfăptuiește în numele legii numai de 
instanțele judecătorești”. Iar declararea constituțională a faptului că justiția 
este bazată pe lege, nulizează de fapt posibilitatea și capacitatea de aplicare 
a precedentului judiciar în Republica Moldova de către autoritățile judecă-
torești, care trebuie să se conducă exclusiv de lege și numai de lege. În caz 
contrar, acest fapt este în opinia noastră neconstituțional și ilegal, fiindcă 
conform art.7 al Constituției RM – „Constituția Republicii Moldova este Legea 
ei Supremă”, și tot aici – „Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine 
prevederilor Constituției nu are putere juridică”.

Este de menționat că colizia doctrinară existentă în spațiul european, 
inclusiv în Republica Moldova, este recunoscută de mai mulți savanți care 
constată prezența ei [58]fapt care necesită implicarea atât comunității știin-
țifice, dar și al organului legislativ care are în competența sa exclusivă regle-
mentarea tuturor raporturilor juridice naționale, dar și soluționarea pe calea 
legislativă a oricăror probleme de drept, inclusiv de natură doctrinară.

Urmare cercetării efectuate, concluziile noastre sunt următoarele:
1. Dreptul național reprezintă un set de reguli stabilite şi garantate de 

stat, având drept scop organizarea şi disciplinarea comportamentului uman 
în societate. În acest context, imprecizia, neclaritatea și imprevizibilitatea 
normei de drept expuse la art.328 alin.(3) lit.d) CP RM în contextul coli-
ziei doctrinare existente în Republica Moldova, poate fi supusă unui extins 
comentariu interpretativ, fapt care poate aduce prejudiciu protecției drep-
turilor şi libertăților fundamentale ale omului, societății și statului.

2. Pornind de la dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și înda-
toririle stipulat în alin. (2) din art.23 al Constituției, menționăm că textul de 
la art.328 alin.(3) lit.d) CP RM nu oferă destinatarilor legii securitate juri-
dică, neîndeplinind condițiile necesare de calitate (previzibilitatea și clarita-
tea normei juridice), afectând principiul securității juridice. Acest fapt este 
contrar și prevederilor Hotărârii CCM nr. 26 din 23 noiembrie 2010, în care 
Curtea a reținut că: „Pentru a corespunde celor trei criterii de calitate – acce-
sibilitate, previzibilitate şi claritate – norma de drept trebuie să fie formulată cu 
suficientă precizie, astfel încât să permită persoanei să decidă asupra conduitei 
sale și să prevadă, în mod rezonabil, în funcție de circumstanțele cauzei, conse-
cințele acestei conduite. În caz contrar, cu toate că legea conține o normă de 
58 Popescu S., Manea L. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene între sistemul de drept 

anglo-saxon şi cel romano-germanic. Valoare juridică, Buletin de informare legislativă nr.2, 2012, p. 
3-7; Maria Jose Falcon y Tella. Case Law in Roman. Anglosaxon and Continental Law. Martinus Nijhoff 
Publishers. Koninklijke Brill nv. Leiden. The Netherlands, 2011. 235 p.; Michael J. Gerhardt. The Power 
of Precedent. New York: Oxford University Press, 2008. 92 p.; Fouchard Philippe. Vers un procès civil 
universel? Les règles transnationales de procédure civile de l’Américan Law Institute. Paris, 2001. 320 
p.
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drept care aparent descrie conduita persoanei în situația dată, persoana poate 
pretinde că nu-şi cunoaște drepturile și obligațiile. Într-o astfel de interpretare, 
norma ce nu corespunde criteriilor clarității este contrară art. 23 din Consti-
tuție [...]”. Or, în aceiași hotărâre, Curtea a stabilit că „la elaborarea unui act 
normativ legiuitorul trebuie să respecte normele de tehnică legislativă pentru ca 
acesta să corespundă exigențelor de calitate. De asemenea, textul legislativ tre-
buie să corespundă principiului unității materiei legislative sau corelației între 
textele regulatorii, pentru ca persoanele să-şi poată adapta comportamentul la 
reglementările existente, ce exclud interpretările contradictorii sau concurența 
între normele de drept aplicabile”.

3. Termenul „urmări grave” din art.328 alin.(3) lit.d) CP RM nu respectă 
standardul de claritate şi predictibilitate cerut de Legea fundamentală şi de 
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 
Astfel sunt încălcate garanțiile constituționale prevăzute de art.22 din Con-
stituție de rând cu prevederile art.7 din Convenția Europeană, care consacră 
principiul legalităţii incriminării şi pedepsei penale. Nu este respectat nici 
principiul doctrinar al dreptului – nullum crimen sine lege (legea penală nu tre-
buie interpretată şi aplicată extensiv în defavoarea acuzatului prin analogie).

4. Dat fiind faptul că termenul „urmări grave” este unul general fiind uti-
lizat de legiuitor atât în legea penală de 59 de ori, cât și în alte acte norma-
tive, există imperativa necesitate de a revizui textul respectiv al normelor 
de drept implicate. Chiar dacă în dese cazuri o noțiune legală poate avea un 
conținut și înțeles autonom diferit de la o lege la alta, condiția principală e 
că legea care utilizează termenul respectiv să îl și definească, fiind necesară 
intervenția organului legislativ pentru reglementarea definitivă a subiectu-
lui cercetat. Or, dacă s-ar considera că modelul oportun este completarea 
CP RM cu enumerarea distinctă a urmărilor, care ar dezvălui eventualele 
ipoteze de urmări grave specifice fiecărei infracțiunii, exprimăm convinge-
rea că această stare de lucruri necesită impunerea unei intervenții legisla-
tive de anvergură pentru toate celelalte componente de infracțiune care au 
în conținutul lor sintagma „alte urmări grave” și „urmări deosebit de grave”, 
dar care va conduce la limitarea ariei de aplicare a normei penale date. Or, 
claritatea, celeritatea și previzibilitatea normei de drept, calitatea în totali-
tate a legii penale, constituie o condiție vitală pentru menținerea securității 
raporturilor juridice şi ordonarea eficientă a relațiilor sociale.

5. Se impune elaborarea normativă a unui standard de calitate a norme-
lor de drept penal conform principiilor doctrinare ale prevederilor Legii fun-
damentale şi a Convenției pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăților 
fundamentale. Acest standard național de calitate a normei de drept penale 
necesită a fi bazat pe următoarele reguli:
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– Infracțiunea se evaluează in concreto în fiecare caz separat fiind 
stabilite expres principiile de evaluare și procedura in directo;

– Dispoziția penală trebuie să corespundă calității legii cerute în sensul 
Convenției Europene, în ceea ce privește efectele sale de claritate, 
celeritate și previzibilitate, neadmițându-se formulări largi și vage a 
normei de drept penal;

– Clauza penală trebuie să stabilească expressis verbis noțiunile utili-
zate ca valori sociale care pot fi determinate clar și predictibil, fără a 
admite extensivitatea interpretativă;

– Lecturând norma de drept penal, oricare persoana să poată prevedea 
în mod rezonabil riscul de a fi acuzat și condamnat pentru faptul că 
prin acțiunile sale a provocat daune considerabile intereselor statului, 
intereselor societale sau publice, care au fost soldate cu urmări grave.

Materialele Conferințeia internaționale științifico-
practice „Dezvoltarea inovativă, colaborativă, 
incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, 
perspective” (13-14 septembrie 2018), Chișinău
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PRECEDENTUL ACȚIUNII POLITICE INTERNAȚIONALE  
A CURTII CONSTITUTIONALE A MOLDOVEI

Valeriu KUCIUK 
Doctor în drept, lector universitar

La 9-12 septembrie 2015, conducerea Curții Constituționale din Repu-
blica Moldova (în continuare CCM) a participat la lucrările reuniunii Cercului 
Președinților din cadrul Conferinței Curților Constituționale Europene, care 
s-a desfășurat la Batumi (Georgia) [59].

Programul a fost dedicat pregătirii ulteriorului congres cu genericul „Apli-
carea tratatelor internaționale de către Curțile Constituționale și organe 
similare lor: Provocări pentru dialog”.

La reuniune a participat conducerea a 34 de instituții de jurisdicție con-
stituțională, inclusiv și persoane din conducerea Comisiei de la Veneția.

Necesită de avut în vedere, că Conferința Curților Constituționale Euro-
pene este o întrunire internațională de specialitate, compusă din președin-
ții (reprezentanții) curților constituționale europene și alte instituții simi-
lare europene care exercită jurisdicție constituțională, regulat organizată, 
cu scopul de a efectua schimb de experiență în ceea ce privește practica 
constituțională și jurisprudența într-un context european general, dar și asi-
gurarea menținerii de contacte regulate între aceste instanțe și instituții, 
pe baza respectului reciproc și cu respectarea principiului independenței 
justiției [60].

Totodată, constatăm că în conformitate cu prevederile reglementarilor 
respective, Conferința Curților Constituționale Europene se realizează prin 
organizarea unui Congres la fiecare trei ani. La reuniunea pregătitoare a 
președinților curților constituționale – prenumit „Cercul Președinților”, sunt 
selectate subiectele și specificate cerințele de prezentare a rapoartelor nați-
onale la congresul care urmează a fi organizat, au loc elaborări de chestio-
nare, fiind desemnați raportorii generali [61].

În acest context necesită a menționa, că participanții la reuniunea 
din 09-12 septembrie 2015 din Batumi, au fost invitați să dezbată în 
cadrul reuniunii date mai multe subiecte propuse pentru congresul 

59 Scrisoarea de invitație a Președintelui Curții Constituționale a Georgiei. http://constcourt.ge/con-
gress2015-2017/pdf/Invitation_letter.pdf, http://constcourt.ge/congress2015-2017/pdf/Notification_
of_the_Circle_of_Presidents_2015.PDF 

60 Preambula Statutului Conferinței Curților Constituționale Europene. http://constcourt.ge/con-
gress2015-2017/pdf/statute.pdf

61 Art.2 și art.3 ale Reglementărilor Conferinței Curților Constituționale Europene. http://constcourt.ge/
congress2015-2017/pdf/Conference_Regulations.pdf 
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viitor, precum ar fi rolul Curții Constituționale în protejarea principiilor 
constituționale de bază, domeniul de aplicare a principiilor constituționale 
în control jurisdicțional constituțional efectuat, controlul jurisdicțional al 
amendamentelor și al dispozițiilor constituționale, posibilitatea determinării 
ierarhiei între normele constituționale, și altele [62].

La general, competența nemijlocită a Cercului Președinților [63], care este 
organul superior executiv al Conferenței Curților Constituționale Europene, 
include următoarele:

(a) admiterea, suspendarea și expulzarea membrilor;
(b) admiterea și expulzarea observatori și invitați;
(c) stabilirea datei și locului de desfășurare a reuniunilor Congresului; 

selectarea subiectelor și alegerea locului de desfășurare a conferințelor, a 
limbii de lucru;

(d) aprobarea bugetului conferinței;
(e) stabilirea contribuțiilor financiare pentru Congres;
(f) aprobarea cadourilor financiare de la terțe părți;
(g) adoptarea declarației finale a Congresului;
(h) elaborarea regulamentelor de desfășurare a conferințelor;
(i) modificarea Statutului;
(j) dizolvarea Conferinței.
La rândul său, deciziile reuniunii Cercului Președinților se iau sub formă 

de rezoluție circulară [64].
Totodată, în conformitate cu prevederile art.12 pct.1 al statutului Confe-

renței Curților Constituționale Europene, Cercul Președinților poate, la fina-
lizarea Congresului, să adopte o declarație finală în care să indice instanțele 
constituționale și instituțiile reprezentate la Congres, descriind cursul con-
ferințe și principalele concluzii.

În cazul dat, contrar dispozițiilor regulamentare ale Cercului Președinților 
curților constituționale, dar și ale statutului Conferenței Curților Constitu-
ționale Europene, în cadrul reuniunii președinților curților constituționale 
desfășurate în Georgia, Curtea Constituțională a Ucrainei a propus dezba-
teri pe subiectul anexării de către Rusia a unei părți din teritoriul Ucrainei 
(Crimeea) cu propunerea de a condamna decizia din 19 martie 2014 a Curții 
Constituționale a Federației Ruse, care a pronunțat o hotărâre de legalizare 
a faptului dat.

Menționăm, că această propunere nu a fost susținută de majoritatea 
absolută a participanților, totuși, unii președinți ale curților constituționale 

62 Program preliminar al reuniunii. http://constcourt.ge/congress2015-2017/pdf/Preliminary_Program_
of_the_Circle_of_Presidents_2015.pdf, http://constcourt.ge/congress2015-2017/pdf/Agenda.pdf 

63 Art.9 p.2 al Statutului Conferinței Curților Constituționale Europene. http://constcourt.ge/con-
gress2015-2017/pdf/statute.pdf 

64 Art.9 p.4 al Reglementărilor Conferinței Curților Constituționale Europene. http://constcourt.ge/con-
gress2015-2017/pdf/Conference_Regulations.pdf 
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(Ucraina, Georgia, Lituania, Moldova, Polonia, Cipru, Azerbaidjan) au sem-
nat o declarație, prin care respectiv se condamnă decizia Curții Constituți-
onale a Federației Ruse, condamnându-se o Curte Constituțională65. Ulte-
rior, informația respectivă despre semnarea declarației date de președintele 
CCM, a fost afișată și pe saitul oficial al CCM [66].

Astfel, semnându-se o declarație politică, CCM s-a pronunțat politic, 
dând dovadă de interpretare cazuală politică a unui eveniment de drept 
internațional, care ține de o altă competență jurisdicțională, dar și de o pozi-
ție suverană și independentă a unei curți constituționale naționale. Iar con-
form Comisiei de la Veneția – „independența și autoritatea sunt cei doi piloni 
majori pe care se sprijină Curtea Constituțională, deci, și democrația” [67].

Totodată, considerăm că implicarea politică a unei curți constituționale, 
atât pe plan național dar și cel internațional, devalorizează statutul de juris-
dicție constituțională a instituției respective de jurisdicție exclusiv consti-
tuțională, demonstrând incapacitate în examinarea exclusivă de către CCM 
numai a problemelor de drept constituțional, în menținerea statutului său 
de instituție apolitică, echidistantă care stă la straja apărării drepturilor fun-
damentale ale omului.

Precum se cunoaște, Constituția RM conferă CCM un statut deose-
bit de autoritate unică de jurisdicție constituțională pe teritoriul Republi-
cii Moldova, dar și independentă de orice altă autoritate publică și supusă 
doar Constituției, tot ea fiind garantul supremației ei [68]. Totodată, este 
important de atras atenție, că în calificarea politico-jurisdicțională a unei 
curți constituționale, accentul poate fi pus la latitudinea cercetătorului, dar 
și al judecătorului constituțional atât pe noțiunea de politic, cât și pe cea 
de capacitate jurisdicțională. Anume acest fapt provoacă dialoguri, inclu-
siv de ordin științific, inclusiv în mediul academic, în special dat fiind faptul 
că respectivul calificativ este un subiect separat de cercetare științifică, iar 
CCM prin unele din hotărâri ale sale denotă provocarea sub aspect interpre-
tativ a mai multor categorii fundamentale de drept statuate în clasicismul 
65 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ve-

d=0CBwQFjAAahUKEwjS4pT5x-LIAhVnpXIKHfNpCbE&url=http%3A%2F%2Fwww.lrkt.lt%2Fda-
ta%2Fpublic%2Fuploads%2F2015%2F09%2Fjoint-statement-batumi-final.docx&usg=AFQjCNEI-
6MuwNsvRr3XykprQgq_fj9LFGg&bvm=bv.105841590,d.bGg 

66 CCM a sprijinit inițiativa Curții Constituționale a Ucrainei privind condamnarea anexării Crimeii.
 http://www.tanase.md/ccm-a-sprijinit-initiativa-curtii-constitutionale-a-ucrainei-privind-condam-

narea-anexarii-crimeii/; The President of the Constitutional Court of the Republic of Moldova 
supports the initiavie of the Constitutional Court of Ukraina to condemn the annexation of Crimea, 
launched at the Conference of Euroepan Constitutional Court. http://www.constcourt.md/libview.
php?l=en&idc=7&id=668&t=/Overview/Press-Service/News/The-President-of-the-Constitutio-
nal-Court-of-the-Republic-of-Moldova-supports-the-initiative-of-the-Constitutional-Court-of-Ukrai-
ne-to-condemn-the-annexation-of-Crimea-launched-at-the-Conference-of-European-Constitutio-
nal-Courts

67 Gianni Buquicchio, secretarul Comisia de la Veneția a Consiliului Europei, „Alocuțiuni rostite la des-
chiderea conferinței internaționale” în culegerea „Justiția constituțională: actualitate și perspective”, 
ed.Cartdidact, Chișinău, 2005, p.22.

68 Art. 134 al Constituției RM adoptată la 29 iulie 1994
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științei juridice, precum ar fi prezumția nevinovăției, supremația Constitu-
ției, autoidentificarea națională, suveranitatea statului, etc. [69]. Urmărind pe 
parcurs și exemple de tratare liberă în prezent de către CCM a unor norme 
de drept constituțional, de revizuire nefondată a practicii existente a CCM, 
de formare de către Curte a unor precedente de sfidare interpretativă atât 
a prevederilor legislației constituționale, cât și a normelor juridice exprese 
ale Constituției RM [70], semnarea unei declarații politice care vizează acti-
vitatea unei instituții constituționale independente ale altei țări suverane, 
ar putea fi tratată cel puțin ca un amestec din afară în treburile interne ale 
altui stat, dar și violarea dreptului suveran și independent al curții consti-
tuționale date. Totodată, faptul dat a avut loc pentru prima dată în lume, 
realizându-se un precedent extrem de periculos pentru justiția națională 
și internațională, inclusiv dând naștere la izvoare de drept constituțional și 
internațional cu efectele juridice respective .

Or, Curtea Constituțională, fiind un organ judiciar specializat abilitat 
cu competența de jurisdicție constituțională prevăzută în Constituția RM 
[71], are următoarele obligațiuni certe și expres statuate în art.134 alin.(3) al 
Constituției:
69 „Curtea reamintește că o componentă importantă a statului o reprezintă justiția constituțională, înfăptuită 

de Curtea Constituțională, autoritate publică politico-jurisdicțională care se situează în afara sferei puterii 
legislative, executive sau judecătorești” – pct.63 al Hotărârii nr.9 din 14.02.2014 pentru interpretarea 
articolului 135 alin.(1) lit.a) din Constituția Republicii Moldova (Sesizarea nr.52b/2013) MO nr.78-79/9 
din 01.04.2014; dar și Hotărârile CCM: Hotărârea nr.24 din 09.10.2014 pentru controlul constituțio-
nalității Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comu-
nitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, şi a Legii nr.112 
din 2 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere (Acordul de Asociere RM – UE) (Sesizarea 
nr.44a/2014), MO nr.333-338/40 din 07.11.2014; Hotărârea nr.12 din 04.06.2013 pentru controlul 
constituționalității unor prevederi referitoare la interzicerea simbolurilor comuniste şi a promovării 
ideologiilor totalitare (Sesizarea nr.33a/2012) MO nr.167-172/22 din 02.08.2013; Decizia nr.14 din 
08.10.2013 de respingere a sesizării nr.27a/2013 pentru controlul constituționalității unor prevederi 
ale Legii nr.121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalității, MO nr.258-261/41 din 15.11.2013; 
Decizia nr.17 din 07.11.2013 de respingere a sesizării nr.35a/2013 pentru controlul constituționali-
tății unor acte referitoare la Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind 
cooperarea în domeniul militar Monitorul Oficial al R.Moldova, 312-314/53, 2013; Hotărârea nr.18 din 
02.06.2014 pentru controlul constituționalității Legii nr.109 din 3 mai 2013 pentru modificarea şi com-
pletarea unor acte legislative (Legea cu privire la Curtea Constituțională şi Codul jurisdicției constituțio-
nale) (statutul judecătorilor, competențele şi procedura Curții Constituționale) (Sesizarea nr.34a/2014), 
MO nr.256-260/35 din 29.08.2014; Hotărârea nr.15 din 27.05.2014 pentru controlul constituționalității 
Legii nr.61 din 11 aprilie 2014 pentru modificarea unor acte legislative (interzicerea votării în baza 
pașapoartelor de tip ex-sovietic) (Sesizarea nr.29a/2014), MO nr.223-230/28 din 08.08.2014; Hotă-
rârea nr.36 din 05.12.2013 privind interpretarea articolului 13 alin.(1) din Constituție în corelație cu 
Preambulul Constituției şi Declarația de Independență a Republicii Moldova (Sesizările nr.8b/2013 şi 
41b/2013), MO nr.304-310/51 din 27.12.2013; și altele.

70 V.Puscas, V.Kuciuk. Notorium non est probandum or Q.E.D. (analiza juridica – studiu de caz). Legea si 
viață, nr.9 (285) 2015, p.4-12; Pușcaș V. „ Consolidarea statalității: de la Declarația de Suveranitate 
spre Declarația de Independență”. http://politicon.md/consolidarea-statalitatii-de-la-declaratia-de-su-
veranitate-spre-declaratia-de-independenta , „ Dezvoltarea constituțională a Republicii Moldova. 20 
de ani de la adoptarea Constituției”. http://politicon.md/dezvoltarea-constitutionala-republicii-moldo-
va-20-de-ani-de-la-adoptarea-constitutiei; Judecatorul Victor Puscas: Curtea Constitutionala a inchis 
cercul vicios. http://www.timpul.md/articol/judecatorul-victor-puscas-curtea-constitutionala-a-in-
chis-cercul-vicios-1804.html

71 Art.134 al Constituției RM adoptată la 29 iulie 1994
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1) garantarea supremației Constituției Republicii Moldova,
2) asigurarea realizării principiului separării puterii de stat în putere legis-

lativă, putere executivă și putere judecătorească în Republica Moldova, şi
3) garantarea responsabilității statului față de cetățean și a cetățeanului 

față de stat în Republica Moldova.
Pornind de la statutul juridic al Curții stabilit expres în Constituție, putem 

deduce că numai Constituția Republicii Moldova și valorile ei determină limi-
tele de competență a Curții Constituționale. Cu atât mai mult, că pornind 
de la tezele enunțate mai sus, legiuitorul a stabilit expres, că Curtea Con-
stituțională examinează numai chestiuni ce țin de competența ei, urmând 
a examina în exclusivitate numai probleme de drept [72], fapt contrazis de 
practica susmenționată de semnare a unei declarații politice internaționale.

În contextul celor sus enunțate, exprimăm convingerea, că CCM în con-
formitate cu art.134 alin.(1) din Constituția RM este și va rămânea a fi o 
autoritate de jurisdicție strict constituțională, ceia ce ar înseamnă în exclu-
sivitate un organ de drept constituțional, și în nici un caz unul politic.

Cercetarea științifică la subiectul dat indică, că statutul curților consti-
tuționale – autorități care efectuează controlul constituționalității cadrului 
legislativ al statului, afirmându-se în exclusivitate în domeniul jurisdicției 
constituționale, este confirmat practic de majoritatea absolută a cercetăto-
rilor științifice [73], fiind o piatră de temelie în doctrinele juridice existente, 
dar și în dreptul constituțional contemporan.

Statuarea naturii de drept al curților constituționale drept structuri poli-
tice, în opinia noastră, exclude rolul de gardian al normelor constituționale, 
dar și cel de arbitru între cele trei puteri de stat existente – legislative, exe-
cutive și judiciare.

Totodată, contrar celor susmenționate, și în primul rând al cadrului legal 
constituțional, care conturează distinct statutul juridic al organului de drept 
constituțional al CCM, dar și al importanței deosebite a rolului Curții de 
garant și gardian al supremației Constituției, actuala conducere a CCM 
insistă agendei politice a Curții, dar și a activității politizate a CCM. Acest 
fapt poate fi dedus din multiple interviuri și declarații de ordin politic ale 
conducerii CCM [74], dar și din faptul semnării de către președintele curții a 
72 Limitele de competență – art.31 al Legii nr.317 din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituțională, 

publicată la 07.02.1995 în MO nr.8.
73 Wheeler, H. „The Foundations of Constitutionalis”, Loyola of Los Angeles. 1975, Law Review, vol. 8, 

no.3, pp.507-587; Deleanu, I. 2006, Instituţii şi proceduri constituţionale – în dreptul român şi în drep-
tul comparat, C.H. Beck, Bucureşti, 922p.; Behrendt C. „Le juge constitutionnel, un législateur-cadre 
positif. Analyse comparative en droit français, belge et allemand”. Bruxelles/Paris, Bruylant/L.G.D.J., 
2006, 537p.; Olivier D. „L’autorite de l’interpetation constituonnelle http://www.conseil-constitution-
nel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/autorite.pdf ; Favoreau, L. 1992, Les Cours 
Constitutionnelles, PUF, Paris și alții 

74 Alexandru Tănase: RM s-a distanțat superficial de sistemul sovietic. http://deschide.md/ro/news/poli-
tic/18530/Alexandru-T%C4%83naseRM-s-a-distan%C8%9Bat-doar-SUPERFCIAL-de-sistemul-so-
vietic.htm .26.08.2015; Alexandru Tănase: „Avem un sistem apropiat celui sovietic, unde există un 
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declarației politice de acuzare a Curții Constituționale a Rusiei promovată 
de Curtea Constituțională a Ucrainei la Conferința XVII a Curților Europene 
de la Batumi din septembrie 2015 [75].

Tot aici menționăm, că dacă ținem cont că oricare decizie de aderare 
sau neaderare la constituirea anumitor grupe, or exprimarea unor poziții 
comune/separate de către CCM ca organ colegial (în special în relațiile inter-
naționale), în opinia noastră, este necesară de a fi realizată după examinarea 
cauzei date de către CCM la ședința sa, fiind perfectată și hotărârea respec-
tivă a Curții, cu expunerea poziției tuturor judecătorilor constituționali, ceia 
ce în cazul dat pare a nu fi respectat. Or, considerăm că decizia unilaterală 
a conducerii CCM de a semna din partea Curții Constituționale a Moldo-
vei un act/declarație/acord internațional, fără adoptarea unei hotărârii pre-
alabile a CCM, invalidează valabilitatea acestei semnări, doar competența 
de a prezenta Curtea Constituțională în relațiile internaționale nu conferă 
competențe de a semna declarații politice internaționale de condamnare 

„politbiuro” care decide totul” http://www.timpul.md/articol/alexandru-tanase-avem-un-sistem-apro-
piat-celui-sovietic-unde-exista-un-politbiuro-care-decide-totul-79745.html; Alexandru Tănase: Nicio-
dată persoanele care controlează puterea nu ar permite accederea mea în funcția de procuror general. 
http://www.realitatea.md/alexandru-tanase--niciodata-persoanele-care-controleaza-puterea-in-mol-
dova-nu-ar-permite-accederea-mea-in-functia-de-procuror-general_23501.html . 07.07.2015; Alexan-
dru Tănase: Referendum de modificare a Constituției, o abordare primitivă. http://agora.md/stiri/10965/
video--alexandru-tanase-referendum-de-modificare-a-constitutiei--o-abordare-primitiva 17.09.2015; 
Interpol. Alexandru Tănase:”Constituția ar putea suporta modificări”. 10.04.2015; http://tv7.md/ro/
politic/alexandru-tanase-constitutia-ar-putea-suporta-modificari/ . Alexandru Tănase: „Nu văd motive 
pentru instaurarea unei crize politice” Interviu cu preșdintele Curții Constituționale din R.Moldova. 
http://www.europalibera.org/content/article/27077668.html, 17.06.2015; Alexandru Tănase susține 
Curtea Constituțională a Ucrainei în condamnarea anexării Crimeii la Federația Rusă. http://politik.
md/articles/politic/alexandru-tanase-sustine-curtea-constitutionala-a-ucrainei-in-condamnarea-ane-
xarii-crimeii-la-federatia-rusa/34033/ .17.09.2015; Fara Masti cu Alexandru Tanase. http://www.
eurotv.md/video-emisiune-fara-masti-cu-alexandru-tanase Tănase despre campaniile anticorupție: 
țapii ispășitori. http://sputnik.md/society/20150522/219807.html#ixzz3ml95cGtW . 22.05.2015; 
Alexandru Tănase: „Moldova este guvernată prin interpuși!” http://www.dw.com/ro/alexandru-t%C4%-
83nase-moldova-este-guvernat%C4%83-prin-interpu%C8%99i/a-18736929 23.09.2015; Alexandru 
Tănase despre Filat: un prim-ministru demis pentru corupție este incompatibil cu exercitarea în con-
tinuare acestei funcții. http://moldova24.info/2015/04/alexandru-tanase-despre-filat-un-prim-mi-
nistru-demis-pentru-coruptie-este-incompatibil-cu-exercitarea-in-continuare-acestei-functii/ 13.04. 
2015; Alexandru Tănase, despre „Incorsetarea politică a Curţii Constituţionale. http://mesaj.md/decla-
ratia-zilei-alexandru-tanase-despre-incorsetarea-politica-a-curtii-constitutionale/ 24.09.2015; Curtea 
Constituțională a interzis limba rusă în Moldova: este anticonstituțională. http://moldovesti.info/cur-
tea-constitutionala-a-interzis-limba-rusa-in-moldova-este-anticonstitutionala/ . 20.04. 2015; Tănase: 
Nici dizolvarea Parlamentului, nici anticipate. http://www.canal3.md/ro/news/tanase-nici-dizolva-
rea-parlamentului-nici-anticipate . 24.09.2015; Parlamentul NU poate fi dizolvat. Declaraţiie făcute de 
preşedintele CC, Alexandru Tănase. http://24news.md/ro/article/parlamentul-nu-poate-fi-dizolvat-de-
claratiie-facute-de-presedintele-cc-alexandru-tanase.html. 24.09.2015; etc..

75 CCM a sprijinit inițiativa Curții Constituționale a Ucrainei privind condamnarea anexării Crimeii.
 http://www.tanase.md/ccm-a-sprijinit-initiativa-curtii-constitutionale-a-ucrainei-privind-condam-

narea-anexarii-crimeii/; The President of the Constitutional Court of the Republic of Moldova 
supports the initiavie of the Constitutional Court of Ukraina to condemn the annexation of Crimea, 
launched at the Conference of Euroepan Constitutional Court. http://www.constcourt.md/libview.
php?l=en&idc=7&id=668&t=/Overview/Press-Service/News/The-President-of-the-Constitutio-
nal-Court-of-the-Republic-of-Moldova-supports-the-initiative-of-the-Constitutional-Court-of-Ukrai-
ne-to-condemn-the-annexation-of-Crimea-launched-at-the-Conference-of-European-Constitutio-
nal-Courts 
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sau de asumare a unor obligațiuni internaționale ca organ național de juris-
dicție specializată. În special ținem să menționăm că o decizie unipersonală 
în acest sens încalcă la mod direct principiul colegialității care trebuie să fie 
respectat de oricare conducere a CCM, or neexaminarea chestiunii respec-
tive la ședința CCM și excluderea prin definiție a opiniei judecătorilor con-
stituționali pe oricare subiect care ține de competența Curții, transformă 
decizia adoptată de președintele CCM de semnare a declarației sus indicate 
într-o decizie ilegală, luată fără respectarea principiilor colegialității, legali-
tății și transparenței – principii expres stabilite în legislația constituțională a 
Republicii Moldova [76].

Bineînțeles, că o astfel de poziționare politică a CCM, în opinia noastră, 
precum și o implicare activă a judecătorilor constituționali în viața politică 
a țării în calitate de persoane publice dar și politice, modifică considerabil 
imaginea organului de jurisdicție constituțională (atât în țară, cât și peste 
hotarele ei), dar și poate leza grav autoritatea Curții în calitatea sa de organ 
de drept constituțional, statuând-o în rândul actorilor politici, fapt care con-
travine atât normelor exprese ale legilor constituționale ale RM, dar în pri-
mul rând însăși Constituției RM.

Din considerentele sus enunțate, implicările politice pe plan național și 
internațional al conducerii actuale a CCM, semnarea unor declarații politice 
internaționale, nu pot fi susținute, dar nici trecute cu vederea, fiindcă in 
acest mod se aduce atingere directă normelor constituționale ale Consti-
tuției RM, fiind neglijată supremația ei, dar și efectuându-se o provocare 
repetată la adresa Curții și a întregii ei jurisprudențe (vezi cazul de exprimare 
a votului de neîncredere Președintelui Curții Constituționale, dlui D.Pulbere 
pentru declarații publice incompatibile cu prevederile constituționale [77]).

Având în vedere rolul Curții Constituționale, deciziile sale trebuie să con-
stituie cu atât mai mult o sursă de certitudine strict juridică, iar, din această 
perspectivă, identificarea constantelor la care am făcut referire – necesită 
a fi reflectate în raționamente juridice care ar fundamenta aceste acte (ratio 
decidendi) contribuind direct la majorarea calității deciziilor CCM. Totodată, 
anume o astfel de abordare, ar putea da coerență şi stabilitate jurispruden-
ței Curții Constituționale a Republicii Moldova, ceia ce ar însemna coerența 
și stabilitatea normei de drept constituționale care se află la garda drepturi-
lor legale ale omului, societății și statului Republica Moldova.

În concluzie, necesită a menționa, că justiția constituțională care a fost 
făcută de CCM pe parcursul celor două decenii, în opinia noastră, au tins 
să aducă armonie legislativă și legalitate constituțională. De aceia, fiind o 
76 art.3 al Codului jurisdicţiei constituţionale, aprobat prin Legea nr.502 din 16.06.1995, publicată la 

28.09.1995 în MO nr.53-54, și art.3 al Legii nr.317 din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituțională, 
publicată la 07.02.1995 în MO nr.8.

77 Hotărîrea Curții Constituţionale nr.Ag-5 din 28.09.2011 cu privire la destituirea dlui D.Pulbere din func-
ţia de Preşedinte al Curţii Constituţionale. Monitorul Oficial 166-169/24 din 07.10.2011
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parte distinctă și independentă în structura organelor puterii de stat, dar și 
autoritate judiciară cu competență specializată de jurisdicție constituțională, 
considerăm că CCM necesită a da în continuare dovadă de echidistanță, 
respect și colaborare instituțională cu celelalte organe ale puterii de stat – 
executive, legislative și judiciare, în vederea exercitării atribuțiilor sale cu 
profesionalism și apolitic, dar și asigurării îndeplinirii conforme a menirii sale 
stabilite de Titlul V din Constituția RM. Anume acest comportament necesită 
a fi respectat de către instituția națională de jurisdicție constituțională și în 
relațiile sale internaționale.

Acest fapt îl deducem urmare analizei activității Curții de peste 20 de 
ani, unde putem constata că controlul de constituționalitate exercitat de 
CCM s-a dovedit a fi un instrument jurisdicțional eficient de protecție a 
drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului, şi totodată, și de garan-
tare și promovare a valorilor constituționale și a statului de drept în Repu-
blica Moldova. Și în momentul în care sunt supuse politizării status quo-ul, 
competența și funcțiile CCM și ale conducerii ei, dar și cadrul legislativ care 
asigură buna ei funcționare, considerăm că acest fapt necesită a fi dezbătut 
pe verticală în mediul cercetătorilor științifici, al specialiștilor în drept, dar 
și în mediul societății civile, dar și în mediul corpului parlamentar, fiind un 
subiect separat și oportun pe ordinea de zi a însăși CCM. Or, deturnarea 
competenței legale existente a CCM va aduce atingere atât ramurilor puterii 
de stat disbalansând raporturile juridice existente, cât și va afecta stabilita-
tea societății și a dezvoltării ei, drepturile și libertățile fiecărui cetățean în 
parte din Republica Moldova. În contextul dat menționăm, că potrivit art.1 
alin.(3) din Constituția RM, Republica Moldova este un stat de drept, ceia ce 
înseamnă că întreaga viață social-economică și politică în stat este guver-
nată de lege, în care nici o autoritate publică nu poate fi mai presus de ea, 
iar cum Constituția Republicii Moldova este Legea ei Supremă78, exprimăm 
convingerea, că Curtea Constituțională a Republicii Moldova este obligată 
să stea la garda ei, neadmițând precedente de acțiuni politice, dar și de 
implicare politică atât în plan național, cât și pe eșichierul internațional.

Publicat în: Materialele Conferinței internaționale 
științifico-practice „Integrarea Republicii 
Moldova și Ucrainei în UE: Aspectul juridic” 
din 6-7 noiembrie 2015, pp.62-69. Chișinău, 
Republica Moldova, 2015.

78 Art.7 al Constituției RM adoptată la 29 iulie 1994
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MANDATUL JUDECĂTORULUI  
ȘI TERMENUL COMPETENȚEI LUI

Valeriu KUCIUK 
Doctor în drept, Lector universitar

REZUMAT
Autorul investighează chestiunea privind termenul de valabilitate a man-

datului judecătorului în instanța de fond, Curtea de Apel, Curtea Supremă 
de Justiție și Curtea Constituțională a Republicii Moldova, sub aspectul 
normelor de drept national și international, a practicii juridice existente în 
domeniu. Problema termenului competenței de a judeca devine o colizie 
de drept în cazul în care sad at start apariției precedentelor de exercitare 
a competenței de a judeca în lipsa valabilității mandatului. Cercterările rea-
lizate permit autorului să deducă concluzia legală, dar și să vină cu reco-
mandări ferende care să incadreze dreptul de a judeca în limitele legale ale 
mandatului de judecător.

***

Întroducere.
Supunînd analizei subiectul cu privire la termenul valabilității mandatu-

lui judecătorului, putem constata din start, că autoritatea judecătorească în 
Republica Moldova este una dintre cele trei puteri de stat (legilsativă, execu-
tivă și judecătorească), fiind reprezentată de persoana fizică împuternicită – 
judecător, desemnat la insituția judecătorească respectivă – Instanța de fond, 
Curtea de Apel, Curtea Supremă de Justiție sau Curtea Constituțională79.

Or conform prevederilor art.114 al Constituției RM, scopul existenței 
autorității judecătorești este „înfăptuirea justiţiei”, care „.. se înfăptuieşte în 
numele legii numai de instanţele judecătoreşti”.

Astfel, pornind de la stipulările art.20 al Constituției RM, constatăm că 
„orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecă-
toreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi inte-
resele sale legitime”, și respectiv „nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie”.
79 Art.115 alin.(1) și art.134 alin.(1) ale Constituției RM din 29.07.1994, publicată la 12.08.1994 în Moni-

torul Oficial al RM nr. 1
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Iar în cazul în care remarcăm, că justiția decurge din drept, logica juridică 
ne conduce spre concluzia că este inexistent actul de justitie acolo, unde 
nu există titlul sau dreptul asupra unui lucru, și respectiv acolo, unde lucrul 
nu este ca o consecință a titlului sau a dreptului. Deaceia, unii savanți spun 
că „justitia este un raport, un echilibru”, or întregul edificiu juridic (așa cum îl 
vede savantul Giorgio del Vecchio) este bazat „pe principiul justiției”, fiind 
prezent „în orice specie de justiție a elementului de intersubiectivitate”80. 
Totodată, justiţia implică o armonie, o congruenţă şi o proporţie anumită, 
la care s-a referit şi savantul menționat, care observă, că „nu orice congru-
enţă sau corespondenţă realizează – în mod propriu – ideea de justiţie, ci numai 
aceea care se verifică sau poate fi verificată în relaţiunile dintre mai multe per-
soane; nu orice proporţie între obiecte (oricare ar fi), ci numai aceea care, după 
cuvintele lui Dante, este o hominis ad hominem proportio”.

Recunoscînd faptul, că noţiunea de justiţie comportă mai multe înţele-
suri81, ne vom referi la poziția profesorului Mircea Djuvara, care referindu-se 
la ideea de justiţie, considera că aceasta presupune egalitatea raţională a 
unor persoane libere, limitate în activităţile lor numai prin drepturi subiec-
tive şi obligaţii corelative.82

Dar tot aici, abordînd noțiunea de justiție într-un lato sensu, putem con-
stata latura juridică a echităîții solicitate de justițiabili, ca concept uman al 
dreptății juste. Or abordarea juridico-tehnică a justiţiei, reprezintă dreptul de 
a pronunţa adevăruri cu ocazia soluţionării în limitele competenței acordate 
de lege (în care se include și termenele de prescripție stabilite de lege), a unei 
cauze ridicate legal de către un subiect de drept. Anume de aceasta, înfăptu-
irea justiţiei este un drept exclusiv al statului, în virtutea prerogativelor con-
stituționale care decurg din calitatea statului de drept, din suveranitatea naţi-
onală a statului, dar și din capacitatea statului de a presta un serviciu public 
extrem de important, prin intermediul căruia se realizează atribuţii exclusive 
de stat, realizate printr-un corp de persoane calificate special, semnificînd 
prerogativa lor cea mai esenţială, aceea de a pronunţa dreptul – jurisdictio.

Scopul lucrării.
In foro scientiae, se efectuează cercetarea și analiza juridică a problemei 

de competență a judecătorului în cazul depășirii termenului de valabilitate 
a mandatului judecătoresc.

80 Georgio del Vecchio, Justiţia, Ed. Cartea Românească, Bucureşti 1936, pg. 64.
81 JUSTÍȚIE s. f. 1. Totalitatea organelor de jurisdicție dintr-un stat; ansamblul legilor și al instanțelor 

judecătorești; sistemul de funcționare a acestor instanțe. 2. Activitate fundamentală a statului, care 
constă în soluționarea litigiilor. ◊ Expr. A chema (sau a se prezenta) în fața justiției= a cita (sau a se 
prezenta) la judecată. 2. Dreptate, echitate. – din fr. justice, lat. justiția. https://dexonline.ro/definitie/
justi%C5%A3ie 

82 Enciclopedia juridică. Drept raţional, izvoare şi drept pozitiv, Editura ALL, București, 1995, pag. 224 / 228.
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Metodele de cercetare științifică aplicate.
În lucrare autorul utilizează analiza și cercetarea comparativă și interpre-

tativă, sinteză juridică comparată și sistemică, efectuînd considerațiuni de 
sinteză privind subiectul abordat și cercetat.

Analize și considerațiuni de drept
Pornind de la faptul că în practica judecătorească au existat și există 

cazuri cînd judecătorul continue să-și exercite mandatul în perioada în care 
termenul lui de desemnare a expirat din diferite motive. Și în acest caz, 
apare problema legalității activității lui, or ar fi în drept judecătorul din cadrul 
Curții Supreme de Justiție, a Curților de Apel și judecătoriilor, dar și judecătorul 
Curții Constituționale, să-și exercite mandatul pînă la ocuparea funcției de către 
succesorul de competență, în cazul în care termenul regulamentar de exercitare 
a mandatului a expirat, iar succesorul de competență nu a fost desemnat sau nu 
a intrat în exercitarea mandatului?! Și un alt aspect important, ar fi răspunsul 
la întrebarea privind care ar putea fi autoritatea competentă să decidă conti-
nuarea exercitării mandatului judecătorului pînă la ocuparea funcției de către 
succesorul de competență?

Este de remarcat, că răspunsul la prima întrebare ar exclude întrebarea a 
doua, sau ar conduce la răspunsul și pentru a doua întrebare.

Totuși, analizînd legislația internă şi la jurisprudența constituțională în 
domeniu, și avînd în vedere faptul că interpretarea abuzivă a subiectul dat 
poate aduce atingere principiilor legiferării, separației puterilor de stat, a 
independenței puterii judecătorești, a dreptului constitutional al persoanei 
de acces liber la justiție, și cel mai important – de respectare a principiului 
înfăptuirii JUSTIȚIEI în sensul larg, deplin și profund al noțiunii date, consi-
derăm că subectul dat necesită a fi raportat la principiile de bază și normele 
art.116 alin.(2), (4) și art.136 alin.(1) ale Legii Supreme, la practica şi actele 
internaționale (inclusiv CEDO).

Or, puterea judecătorească se exercită, potrivit normelor legale în mate-
rie83, numai prin instanţa judecătorească în persoana judecătorului, care 
este unicul purtător al acestei puteri, el fiind învestit constituţional pe o 
periodă strict distinctă cu atribuţii de înfăptuire a justiţiei, pe care trebuie să 
le execute numai în baza legii.

De remarcat, că judecătorii, cu excepţia judecătorilor Curţii Supreme de 
Justiţie și a Curții Constituționale, se numesc în funcţie de către Preşedin-
tele Republicii Moldova la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.

Astfel, judecătorii sunt demnitari publici care deţin o funcţie de demni-
83 Art.1 din Legea cu privire la statutul judecătorului nr.544 din 20.07.1995 (republicată în: Monitorul 

Oficial al RM, nr. 117-119 din 15.08.2002).
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tate publică, ocupată prin mandat obţinut indirect, prin numire în condiţiile 
legii84. Aici este de menționat, că termenul “mandat” derivă din lat. man-
datum care are semnificaţia “ceea ce este încredinţat, indicat, ordonanţă, 
hotărîre, poruncă”85 , fapt care predispune stabilirea uni termen expres, în 
perioada căruia persoana căreia i-a fost încredințată competența, o poate 
exercita legal. Aşa fiind, “mandatul” în dreptul civil este imperativ, dat fiind că 
“mandantul” ordonă o acţiune în timp, pe care “mandatarul” este obligat s-o 
îndeplinească, fără să depăşească limitele împuternicirilor date, sub riscul 
că mandantul poate oricând să întrerupă mandatul, cu toate consecinţele 
respective.

Deaceia, putem concluziona, că “mandatul judecătorului” este şi el o 
împuternicire data de către mandant (președintele Republicii Moldova), de 
a înfăptui justiția în Republica Moldova.

Dar în sensul investigat, mandatul conferit ține de o capacitate delegate 
(atît în spațiu căt și în timp) de a intervini în sfera juridică a competenței de 
judecare a raporturilor de drept (civile și penale, de contencios administra-
tive și constiutuțional), semnificînd o funcţie publică cu care titularul său 
este învestit prin numire pe o perioadă distinctă, al cărei conţinut și termen 
este predeterminat prin lege.

Din contextul art.116 alin.(2) din Constituţie care stabilește că “judecă-
torii instanțelor judecătorești se numesc în funcție..”, reiese că „mandatul jude-
cătoresc” este o împuternicire dată unei personae fizice, împuternicire legală 
care este transmisă odată cu investirea persoanei într-o funcţie cu demnitate 
publică nominativă, înzestrată cu anumite competenţe şi garanţii pentru libera 
exercitare a funcţiilor de înfăptuire a justiției în Republica Moldova, pentru un 
termen exact stabilit.

În așa mod, raporturile juridice de prestare a muncii ale tuturor 
persoanelor cu funcţii de demnitate publică, inclusiv ale judecătorilor, sunt 
potrivit prevederilor art.5, 6 și 9 din Legea 199/2010 – raporturi de exerci-
tare a funcţiei. În cazul judecătorilor, raporturile de exercitare a funcției sunt 
generate de actul de numire în funcţie, emis de către preşedintele ţării (sau 
printr-o altă modalitate de desemnare legală), actul respectiv având calita-
tea de izvor al apariţiei raportului juridic, care include și delegarea compe-
tenței de a a înfăptui justiția în condițiile legii.

Așa dar, potrivit prevederilor legale în materie, izvorul de apariţie a 
raportului juridic de prestare a muncii de către un judecător este de natură 
non-contractuală, dar distinct ca perioadă de timp stabilit de lege, în sensul 
că actul juridic generator al raportului respectiv este un act de natură uni-
84 Anexa la Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010 

(publicată în: Monitorul Oficial al RM, nr. 194-196 din 05.10.2010).
85 Mandat. https://dexonline.ro/definitie/mandat 



87

JUSTIȚIA CONSTITUȚIONALĂ

laterală, emis de către un subiect cu autoritate publică, care îşi asumă astfel 
calitatea de autoritate angajatoare a judecătorului, în funcția de demnitar 
public, precum și delegarea către el a competenței respective, atribuindui 
împuterniciri legale de activitate. În situaţia dată, raportul juridic de exer-
citare a funcţiei de judecător se prezintă a fi un raport juridic de muncă, 
deoarece finalitatea urmărită de către ambii participanţi la raportul respec-
tiv, atât de către angajat în funcția de judecător, cât şi de autoritatea anga-
jatoare, implică prestarea unei munci specifice de către persoana numită în 
funcţia de judecător, în folosul direct al societăţii şi al statului moldovenesc, 
ținînd de competența de înfăptuire a justiției în Republica Moldova, în limi-
tele jurisdicției respective86.

De asemenea, Legea nr.199/2010 „cu privire la statutul persoanelor cu 
funcţii de demnitate publică”, consacră regula aplicării subsidiare a legisla-
ţiei muncii asupra raporturilor de exercitare a oricărei funcţii de demnitate 
publică, stabilind, prin intermediul dispoziţiilor art.3 alin.(2), art.4, 7 și 22 
alin.(1) modul de exercitare și încetare a mandatului, specificînd că dispozi-
ţiile acesteia se completează cu reglementările de drept comun civile, admi-
nistrative sau penale, după caz, în măsura în care nu contravin legilor ce 
reglementează activitatea persoanei cu funcţie de demnitate publică (art.24 
din Lege), dar și legei speciale ce reglementează activitatea acestora. Fiind 
raportate la cazul dat, putem expune considerațiunea că dispozițiile Legii 
nr.199/2010 se completează cu reglementările de drept comun civile, admi-
nistrative sau penale, după caz, în măsura în care nu contravin prevederilor 
normelor juridice de rigoare87.

De aceia, putem conchide, că mandatul de judecător (judecător al auto-
rităților judecătorești sau al Curții Constituționale) are o durată fixă, expres 
stabilită de lege, judecătorul fiind „persoana învestită constituţional cu atri-
buţii de înfăptuire a justiţiei, pe care le execută în baza legii”88 într-o perioadă 
distinctă și expres stabilită de legilsația în vigoare a Republicii Moldova, 
inclusiv de legislația specială.

Această concluzie este confirmată de utilizarea permanentă în legislația 
pertinentă a sintagmelor „exercițarea funcției” și „durata mandatului” care 
reprezintă un statut clar, dar și raport distinct de drept, îdentificat într-o 
perioadă strict delimitată de timp, la expirarea căreia este anulată de drept 
competența persoanei împuternicite legal de dreptul de a înfăptui justiția.

86 Sadovei Nicolae, Dihotomia raportului juridic de muncă. Studiu monografic, Chişinău, Garonont-Studio 
SRL, 2011, p.179-180.

87 art.116 alin.(2), (4) și art.136 alin.(1) din Constituția RM, dar și a art.11 al Legii nr.544/1995 „cu privire 
la statutul judecătorului”, ale art.9 și art.91 ale Legii nr.789/1996 „cu privire la Curtea Supremă de Jus-
tiție”, dar și a art.6 alin.(1) al Legii nr.317/1994 „cu privire la Curtea Constituţională”, precum și a art.9 al 
„Codului jurisdicţiei constituţionale” statuat prin Legea nr.502/1995.

88 art.1 alin.(2) al Legii nr.544 din 20.07.1995 „cu privire la statutul judecătorului” și art.136 alin.(1) al 
Constituțieii RM
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Astfel, avînd în vedere că conform prevederilor legale89, „puterea jude-
cătorească se exercită numai prin instanţa judecătorească în persoana judecă-
torului, unicul purtător al acestei puteri”, devine clar, că expirarea termenului 
legal de exercitare a mandatului de către judecător, îl lipsește pe acesta 
de statutul de purtător al dreptului de exercitare a puterii judecătorești, și 
deci de dreptul de a judeca pe cineva și de a înfăptui justiția în Republica 
Moldova.

Este important că examinarea sub aspect comparat a legislației respec-
tive din alte state, denotă de asemenea practica constantă, că termenul 
mandatului de judecător este unul fix stabilit de legiuitor, fapt care obligă 
autorirățile competente la acțiunile de rigoare.

Exemplificăm cele sus menționate prin practica Romaniei, unde potri-
vit prevederilor art.5 alin.(1) al Legii 47/1992 privind organizarea si func-
tionarea Curții Constituționale, Curtea Constituţională se compune din 9 
judecători, numiţi pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit 
sau înnoit. Este de remarcat, că constatarea încetării mandatului se face de 
președintele Curții Constituționale în condițiile art.67 alin.(1) lit.a) care sta-
bilește expres: „Mandatul de judecător al Curţii Constituţionale încetează: a) la 
expirarea termenului pentru care a fost numit sau în caz de demisie, de pierdere 
a drepturilor electorale, de excludere de drept ori de deces”. 90

Alt exemplu, ar servi temeiurile legale ale valabilității mandatului de 
judecător al Curții de Justiție a Uniunii Europene (în continuare CJ a UE), 
dar și aspectul de încetare a mandatului. Astfel, „durata mandatului judecă-
torului CJ a UE este de șase ani. Judecătorii și avocații generali care își încheie 
mandatul pot fi numiți din nou”91.

Un următor exemplu este oferit și de Petr. P. Miklashevich, Preşedin-
tele Curţii Constituţionale a Republicii Belarus, care într-un Raport national 
prezentat la cel de-al XVlea Congres al Conferinţei Curţilor Constituţionale 
Europene, expunîndu-se pe marginea legislaţiei Republicii Belarus (Codul 
privind sistemul judiciar şi statutul judecătorilor), enumeră în mod limitativ 
cazurile de încetare a mandatului de judecător.

Așa dar, dînsul menționează, că între acestea se numără demisia, împli-
nirea vârstei obligatorii de pensionare ca judecător al Curţii Constituţio-
nale, expirarea mandatului, pierderea cetăţeniei Republicii Belarus prin 

89 art.1 alin.(1) al Legii RM nr.544 din 20.07.1995 „cu privire la statutul judecătorului”
90 În Romania, judecatorii Curtii Constitutionale (CCR) sunt independenti în exercitarea atributiilor lor si 

sunt inamovibili pe durata mandatului. Potrivit Constitutiei, CCR se înnoieste cu o treime din judecatorii 
ei din trei în trei ani. CCR se compune din noua judecatori, numiti pentru un mandat de noua ani, care nu 
poate fi prelungit sau înnoit: trei sunt numiti de Camera Deputatilor, trei de Senat si trei de presedintele 
României.

91 Art.19 al Tratatului privind Uniunea Europeană, art.252 și 253 ale Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene și art.5 al Statutului CJ a UE.
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retragere sau la cerere, activităţi incompatibile cu poziţia de judecător și 
nerespectarea restricţiilor impuse de o funcţie publică. De asemenea, dînsul 
menționează și practica formată la Curte, care indică, că încetarea funcţiei 
de judecător al Curţii Constituţionale din Republica Belarusi se datorează 
împlinirii vârstei obligatorii de pensionare sau expirării mandatului.92 De 
aici, putem deduce, că implinirea condițiilor respective conduce expres la 
situația de drept a pierderii de către magistrate a dreptului de active în con-
tinuare, și respective de dreptul de a judeca.

Este relevantă la acest capitol şi practica CEDO în domeniu. Astfel, 
remarcăm experiența formată la CEDO, caz – în care reclamantul sa adresat 
justiției CEDO pe motiv că mandatul unuia din judecători care a participat la 
examinarea cauzei sale și-a încetat valabilitatea, fiind expirat (Cauza „Gurov 
contra Moldovei”93).

Menționăm, că în procesul la CEDO, reclamantul a pretins în temeiul 
articolului 6 §1 al Convenţiei, că i-a fost încălcat dreptul său la judecarea în 
mod echitabil a cauzei sale de către o instanţă instituită de lege, or partea 
relevantă a articolului 6 §1 al Convenţiei prevede că: „Orice persoană are 
dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public şi într-un termen rezonabil 
a cauzei sale, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, 
care va hotărî, fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, 
fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptată împotriva 
sa. …”

Urmare examinării, CEDO a notat, că în Moldova există practica generală 
de a permite judecătorilor să facă parte din completele de judecată, chiar 
şi după expirarea mandatelor lor, fapt recunoscut de Guvern în documen-
tele prezentate la CEDO, susţinînd inter alia că în cauza data, judecătorul 
a fost numit în calitate de judecător la 13 iunie 1990, pentru un termen 
de zece ani, iar după expirarea termenului, exercitarea funcţiilor sale a fost 
prelungită tacit pentru o perioadă nedeterminată, până la reconfirmarea în 
funcţie prin decret prezidențial.

Potrivit jurisprudenţei Curţii, în contextul organizării judecătorești, sco-
pul sintagmei „instituită de lege” din articolul 6 al Convenţiei este de a asigura 
„ca organizarea judecătorească într-o societate democratică să nu depindă de 
discreţia executivului, și se referă nu doar la baza legală pentru însăşi existenţa 

92 Petr. P. Miklashevich, Preşedintele Curţii Constituţionale a Republicii Belarus. Raport naţional pentru 
cel de-al XVlea Congres al Conferinţei Curţilor Constituţionale Europene, „Justiția constituțională: 
funcții și raporturile cu celelalte autorități publice”. 23-25 mai 2011. http://www.confeuconstco.org/
reports/rep-xv/BELARUS%20ro.pdf 

93 www.justice.md/file/Gurov%20Hotarirea.doc ,Studiu privind analiza complexă a cauzelor legislativ-in-
stituţionale de condamnare a Republicii Moldova de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) 
http://cj.md/uploads/Studiu_privind_analiza_complexa_a_cauzelor_legislativ-institutionale_de_con-
damnare_a_Republicii_Moldova_de_CEDO.pdf 
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„instanţei”, ci, de asemenea, la componenţa completului de judecată în fiecare 
cauză” (a se vedea Posokhov v. Russia, nr.63486/00, §39, ECHR 2003IV). O 
instanţă instituită de lege trebuie să îndeplinească o serie de condiţii, pre-
cum independenţa membrilor săi şi durata mandatului lor, imparţialitate şi 
existenţa garanţiilor procedurale (a se vedea Coëme and Others v. Belgium, 
citată mai sus, §99).

Este de remarcat, că urmare examinării cauzei”Gurov contra Moldovei”, 
CEDO a statuat, că nu existau temeiuri legale pentru participarea judecăto-
rului la examinarea recursului reclamantului.

Mai mult, sa dedus că anume această practică nu a permis Curţii să con-
chidă, că Curtea de Apel care a examinat cauza putea fi considerată drept 
„instanţă instituită de lege”, concluzionîndu-se în final, că a existat violarea 
articolului 6 §1 al Convenţiei.

Deaceia, cele sus enunțate conduc la concluzia necesității aplicării forţei 
obligatorie a hotărârilor CEDO care rezultă din articolul 46 paragr.1 al Con-
venţiei, și care prevede că „statele contractante se angajează să se conformeze 
hotărârilor definitive ale instanţei europene”, pronunţate în cauzele în care ele 
sunt părţi.

Totodată, în situaţia în care jurisdicţia CEDO deja constituită la acest 
capitol, fiind constatată violarea Convenţiei, și respectiv fiind încălcat un 
drept garantat, statele contractante sunt ţinute și de obligaţia de a asigura 
executarea lor. Din această perspectivă, „executarea” semnifică pentru statul 
în cauză, şi înlăturarea cauzelor care, pe plan general, normativ sau în prac-
tica autorităţilor, au făcut posibilă producerea acelei încălcări, ținînd cont de 
opinia Curții care a afirmat, că “hotărârile sale servesc nu doar tranşării cazuri-
lor cu care este sesizată, dar pe un plan mai larg să clarifice, să salvgardeze şi să 
dezvolte normele Convenţiei, contribuind astfel la respectarea de către state a 
angajamentelor pe care şi le-au asumat în calitatea lor de părţi contractante”94.

În contextul celor susexpuse, este de remarcat faptul, că nici Constituția, 
nici pachetul de legi speciale care țin de subiectul abordat, nu reglemenetează 
prelungirea de drept a mandatului de judecător sau posibilitatea legală de 
a-și exercita legal competența după expirarea termenului legal pentru care 
a fost instituit mandatul judecătorului. Totodată, termenul expres și clar al 
duratei mandatului de judecător este stabilit și reglementat de mai multe 
prevederi exprese ale Constituției RM și ale legislației în vigoare a Republicii 
Moldova95.
94 C.E.D.O., hotărârea din 18 februarie 1978, în cauza „Irlanda contra Marii Britanii”; paragr.239, vol. Serie 

A25
95 art.116 alin.(2) și alin.(3), art.122 alin.(1), art.136 alin.(1)) ale Constituției RM, art.1 alin.(2) ale Legii 

nr.544 din 20.07.1995 „cu privire la statutul judecătorului”, art. 5 alin.(2), art.6 alin.(1), art.7 alin.(1) ale 
Legii nr.317 din 13.12.1994 „cu privire la Curtea Constituţională”, precum și art.9 al Legii nr.502 din 
16.06.1995 „Codul jurisdicţiei constituţionale”
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În concluzie, pornind de la practica CEDO, a spiritului Constituției 
Republicii Moldova, dar și de la litera normei constituționale consolidată de 
legislația specială în vigoare a Republicii Moldova, considerăm, că judecătorul 
din cadrul Curții Supreme de Justiție, Curților de Apel și judecătoriilor, precum 
și judecătorul Curții Constituționale nu este în drept să-și exercite exercite 
mandatul pînă la ocuparea funcției de către succesorul de competență, în 
cazul în care termenul regulamentar de exercitare a mandatului a expirat, iar 
succesorul de competență nu a fost desemnat sau nu a intrat în exercitarea 
mandatului.
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CRIZA RESPONSABILITĂȚII CONSTITUȚIONALE

Nu poate fi nici un fel de democrație fără 
respectarea de către toți, inclusiv și a 
Curții Constituționale, a normelor de drept 
constituțional în vigoare! Avem nevoie doar de o 
demnocrație consituțională!

Valeriu KUCIUK 
Dr în drept, lector universitar

ABSTRACT
Autorul analizează criza constituțională, declanșată în Republica Mol-

dova odată cu desemnarea noii conduceri a Curții în a.2010, fapt reflectat 
în mai multe aspecte de activitate a Curții Constituționale, activitate supusă 
analizei de drept. Stabilindu-se motivele de drept și de fapt ale crizei con-
stituționale din Republica Moldova, autorul vine cu recomandări științifice 
care să permită depășirea stării de criză și să depolitizeze unica instituție de 
jurisdicție constituțională din Republica Moldova.

***

Întroducere.
La 24 septembrie 201596, Curtea Constituțională a Moldovei (în conti-

nuare CCM) a celebrat 20 de ani de la fondarea ei, organizându-se inclusiv o 
conferință internațională cu genericul „Raporturile Curții Constituționale cu 
celelalte autorități publice”[97], în cadrul căreia, de către conducerea Curții 
au fost făcute mai multe declarații [98], printre ele, înscriindu-se următoarele:
96 La 23 februarie 1995 a fost creată Curtea Constituţională, prima şi unica autoritate de jurisdicţie con-

stituţională în istoria Republicii Moldova. Primul act pronunţat de Curte a fost Avizul din 18 aprilie 
1995, acesta exprimând poziţia Curţii la sesizarea depusă de Preşedintele Republicii Moldova privind 
modificarea art.13 şi art. 118 din Constituţie. Curtea a decis că Legea privind modificarea art.13 şi 118 
din Constituţie corespunde prevederilor constituţionale. 

97 Conferința internațională „Raporturile Curții Constituționale cu celelalte autorități publice”, dedicată 
celei de-a 20-a aniversări a Curții Constituționale a Republicii Moldova

 https://www.privesc.eu/arhiva/63563/Conferinta-internationala--Raporturile-Curtii-Constitutiona-
le-cu-celelalte-autoritati-publice---dedicata-celei-de-a-20-a-aniversari-a-Curtii-Constitut 

98 Vezi: http://www.realitatea.md/curtea-constitutionala--la-20-de-ani-de-la-fondare--tanase--nicioda-
ta-nu-s-a-ajuns-la-un-consens-politic-privind-reforma-curtii--video-_27149.html, http://nationalfm.
md/cetatenii-trebuie-sa-poata-sesiza-curtea-constitutionala/, https://tv7.md/ro/politic/curtea-con-
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a) CCM a fost cea care a trasat liniile în elaborarea legislației Republicii 
Moldova. Curtea a permis stabilirea celor mai importante standarde în 
ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale ale omului.

b) În cei 20 de ani de activitate ai CCM, niciodată nu s-a reușit să se ajungă 
la un consens politic privind pașii de reformă a instituției.

c) Jurisprudența CCM depășește cadrul normativ existent, care este unul 
arhaic și nepotrivit acelor provocări care stau astăzi în fața Curții.

d) Este necesară depolitizarea agendei CCM, prin modificări de procedură, 
care ar permite accesul cetățenilor la Curte și mai puțin al parlamentari-
lor.

e) Există dificultăți în ceea ce privește legea care reglementează activitatea 
CCM. Avem o lege arhaică care trebuie adaptată acelor standarde și cerințe 
pe care le-au îmbrățișat majoritatea curților din Europa, unde în general nu 
exista o asemenea lege.

f) Urmează a fi lansat un proiect împreună cu Uniunea Europeană, care „va 
fi un pas important în stabilirea unui dialog cu autoritățile, pentru a vedea 
exact agenda de modificarea a anumitor legi ce vizează activitatea Curții99”.
Fără a diminua importanța CCM și a rolului ei unic în efectuarea contro-

lului constituționalității actelor normative și respectiv a punerii în concor-
danță constituțională cadrul juridic existent al Republicii Moldova, aceste 
declarații expuse public, denotă faptul existenței unei crize constituționale 
în Republica Moldova, în care autoritatea de jurisdicție constituțională din 
Republica Moldova se poziționează ca un institut politico-juridic și nu unul 
exclusiv de drept constituțional, venind să confrunte alte autorități ale sta-
tului, făcând acest lucru nu pentru a asigura supremația Constituției, dar 
pentru a schimba statutul juridic existent al CCM prin abrogarea cadrului 
legislativ constituțional existent, dar și revizuirea fundamentală a poziției 
de drept a Curții Constituționale, dar și în sistemul de drept național din 
Republica Moldova.

Scopul lucrării.
Faptul declarării publice de către președintele Curții Constituționale 

a Republicii Moldova a oportunității categorice de reformare a CCM, de 
perfectare substanțială și din temelie a cadrului legislativ constituțional în 
vigoare, dar și critica expusă bazată pe aspecte intrinsece nedezvăluite, 

stitutionala-marcheaza-20-de-ani-de-la-fondare/, https://www.privesc.eu/arhiva/63590/Decla-
ratii-de-presa-in-cadrul-conferintei-internationale--Raporturile-Curtii-Constitutionale-cu-celelal-
te-autoritati-publice---dedicata-celei-de-a-20–, http://www.canal2.md/emisiuni/tema-saptamanii/
tema-saptamanii-27-09-2015 

99 https://www.privesc.eu/arhiva/63590/Declaratii-de-presa-in-cadrul-conferintei-internationale--Ra-
porturile-Curtii-Constitutionale-cu-celelalte-autoritati-publice---dedicata-celei-de-a-20–, http://www.
canal2.md/emisiuni/tema-saptamanii/tema-saptamanii-27-09-2015
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inclusiv în adresa altor autorități de stat și în primul rând al Parlamentului 
RM, indică o criză constituțională în Republica Moldova, dând start efectu-
ării prezentei analize juridice, pentru a stabili necesitatea reformelor anun-
țate public, dar și pentru a constata gradul de politizare a agendei de acti-
vitate a CCM, or constatarea existenței unor altor chestiuni de oportunități 
juridice constituționale care influențează atât Curtea Constituțională, cât și 
activitatea ei jurisdicțională.

Metodele de cercetare științifică aplicate: analiza faptelor juridice, 
deducția extensivă și sistemică, cercetare comparativă de drept, cercetare 
analitică.

Cercetare științifică și considerațiuni de drept.
Curtea Constituțională a Moldovei a fost creată pe 23 februarie 1995, 

drept unica autoritate de jurisdicție constituțională în Republica Moldova. 
Astfel la 23 februarie 2015, au fost încheiați 20 de ani de la crearea CCM, 
fapt consemnat de Curtea Constituțională la 24 septembrie 2015, care a 
constatat că în această perioadă au fost procesate peste 1000 de sesizări, 
care până în prezent au fost examinate de către 20 de judecători constitu-
ționali[100], primul act pronunțat de Curte fiind Avizul din 18 aprilie 1995, 
acesta exprimând poziția Curții la sesizarea depusă de Președintele RM pri-
vind modificarea art.13 şi art.118 din Constituția RM. 

Constituția RM conferă CCM statut deosebit de autoritate unică de 
jurisdicție constituțională pe teritoriul Republicii Moldova, dar și indepen-
dentă de orice altă autoritate publică și supusă doar Constituției, tot ea fiind 
garantul supremației ei [101].

Aici necesită a menționa, că CCM deține în Constituția RM un rol sepa-
rat, indicat într-un titlul separat (Titlul V), dar și fiind expus detaliat în 7 
articole [102], care includ 13 alineate.

Anume această expunere separată de titlul III „Autoritățile publice” al 
Constituției RM (unde în capitolul IX este inclusă și „Autoritatea judecăto-
rească”), permite unor savanți, dar și demnitari [103] (inclusiv judecători consti-
tuționali actuali) să concluzioneze în convingerea noastră eronat, că CCM nu 

100 Curtea Constituțională a Moldovei consemnează 20 de ani de la fondare. Vezi: http://www.constco-
urt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=619&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Cur-
tea-Constitutionala-a-Republicii-Moldova-consemneaza-20-de-ani-de-la-fondare , http://politik.md/
articles/social/curtea-constitutionala-marcheaza-astazi-20-de-ani-de-activitate/30701/ 

101 Art. 134 al Constituției RM adoptată la 29 iulie 1994
102 Art.134 Statutul, art.135 Atribuțiile, art.136 Structura, art.137 Independența, art.138 Condițiile pentru 

numire, art.139 Incompatibilități, art.140 din Constituția RM adoptată la 29 iulie 1994
103 Zubco V. „Curtea constituțională – unica autoritate publică politico-juridică”. Ed.Tipografia Centrală, 

Chișinău, 2000, p.62-63; Muraru I. și Constantinescu M. „Studii constituționale”. Ed.Actami, Bucruești, 
1995, p.27; Voronin V. În Culegerea „Justiția constituțională: actualitate și perspectivă”, Ed.Cartdidact, 
Chișinău, 2005,, p.8., și alții 
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este o instituție judecătorească specializată, nu face parte nici din una dintre 
puterile de stat (legislativă, executivă și judecătorească), statuându-se dea-
supra tuturor puterilor de stat, aflându-se deasupra însăși a statului, repre-
zentând o puterea constituțională de stat absolută și directă, neexistând 
nimeni și nimic capabil să stabilească limite de competență sau de activitate 
pentru acest organ supra drept și chiar supra constituție. Calificativul de 
organ politico-jurisdicțional poate fi acordat CCM, fiindcă unele din hotă-
rârile sale din ultima perioadă denotă provocarea sub aspect interpretativ a 
mai multor categorii fundamentale de drept statuate în clasicismul științei 
juridice, precum ar fi prezumția nevinovăției, supremația Constituției, autoi-
dentificarea națională, suveranitatea statului, etc104.

Urmărim pe parcurs și exemple de tratare liberă de către CCM a unor 
norme de drept constituțional, de revizuire nefondată a practicii existente 
a CCM, de existența nerespectării evidente de Curte a normelor de drept a 
legislației constituționale în vigoare și de formare a unor precedente de sfi-
dare atât a prevederilor legislației constituționale, cât și a normelor juridice 
exprese ale Constituției RM105.

Totodată, supunând analizei juridice subiectul dat, la o astfel de poziți-
onare a autorității de jurisdicție constituțională susmenționată, nu găsim 
104 „Curtea reamintește că o componentă importantă a statului o reprezintă justiția constituțională, înfăp-

tuită de Curtea Constituțională, autoritate publică politico-jurisdicțională care se situează în afara sferei 
puterii legislative, executive sau judecătorești” – pct.63 al Hotărârii nr.9 din 14.02.2014 pentru inter-
pretarea articolului 135 alin.(1) lit.a) din Constituția Republicii Moldova (Sesizarea nr.52b/2013) MO 
nr.78-79/9 din 01.04.2014; dar și Hotărârile CCM: Hotărârea nr.24 din 09.10.2014 pentru controlul 
constituționalității Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană 
şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, şi a 
Legii nr.112 din 2 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere (Acordul de Asociere RM – UE) 
(Sesizarea nr.44a/2014), MO nr.333-338/40 din 07.11.2014; Hotărârea nr.12 din 04.06.2013 pen-
tru controlul constituționalității unor prevederi referitoare la interzicerea simbolurilor comuniste şi a 
promovării ideologiilor totalitare (Sesizarea nr.33a/2012) MO nr.167-172/22 din 02.08.2013; Decizia 
nr.14 din 08.10.2013 de respingere a sesizării nr.27a/2013 pentru controlul constituționalității unor 
prevederi ale Legii nr.121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalității, MO nr.258-261/41 din 
15.11.2013; Decizia nr.17 din 07.11.2013 de respingere a sesizării nr.35a/2013 pentru controlul con-
stituționalității unor acte referitoare la Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României 
privind cooperarea în domeniul militar Monitorul Oficial al R.Moldova, 312-314/53, 2013; Hotărârea 
nr.18 din 02.06.2014 pentru controlul constituționalității Legii nr.109 din 3 mai 2013 pentru modifica-
rea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Curtea Constituțională şi Codul jurisdicției 
constituționale) (statutul judecătorilor, competențele şi procedura Curții Constituționale) (Sesizarea 
nr.34a/2014), MO nr.256-260/35 din 29.08.2014; Hotărârea nr.15 din 27.05.2014 pentru controlul 
constituționalității Legii nr.61 din 11 aprilie 2014 pentru modificarea unor acte legislative (interzice-
rea votării în baza pașapoartelor de tip ex-sovietic) (Sesizarea nr.29a/2014), MO nr.223-230/28 din 
08.08.2014; Hotărârea nr.36 din 05.12.2013 privind interpretarea articolului 13 alin.(1) din Constituție 
în corelație cu Preambulul Constituției şi Declarația de Independență a Republicii Moldova (Sesizările 
nr.8b/2013 şi 41b/2013), MO nr.304-310/51 din 27.12.2013; și altele.

105 V.Puscas, V.Kuciuk. Notorium non est probandum or Q.E.D. (analiza juridica – studiu de caz). Legea si 
viață, nr.9 (285) 2015, p.4-12; Pușcaș V. „ Consolidarea statalității: de la Declarația de Suveranitate 
spre Declarația de Independență”. http://politicon.md/consolidarea-statalitatii-de-la-declaratia-de-su-
veranitate-spre-declaratia-de-independenta , „ Dezvoltarea constituțională a Republicii Moldova. 20 
de ani de la adoptarea Constituției”. http://politicon.md/dezvoltarea-constitutionala-republicii-moldo-
va-20-de-ani-de-la-adoptarea-constitutiei
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precedent, nici în doctrina clasică constituțională, a lucrările savanților 
constituționaliști cu renume, dar nici în practica judiciară constituțională 
internațională. Astfel, practica constituțională din lume [106], dar și expe-
riența deja acumulată în Republica Moldova107 denotă diferite puncte de 
vedere asupra subiectului dat, însă majoritatea absolută a cercetătorilor au 
un singur punct de vedere asupra rolului Curții, și anume cel de gardian 
al normelor constituționale, care unic are competența de a judeca cauze 
constituționale, fiind unica autoritate judecătorească specializată care asi-
gură contrabalanța puterilor de stat soluționând conflicte de competență și 
de legalitate constituțională. De asemenea, se consideră în unanimitate, că 
Curtea Constituțională nu trebuie să facă legi, ea trebuie să facă controlul 
de constituționalitate al lor. Aceiași opinie este expusă și în mai multe hotă-
râri ale însăși CCM108.

În aceiași ordine de idei menționăm, că în opinia noastră, justiția consti-
tuțională nu poate fi și nu este o supraputere de stat, ea fiind o putere de 
stat publică cu o competența expres stabilită de jurisdicție constituțională, 
dat fiind faptul că Constituția Republicii Moldova, legile constituționale 
actual existente109, determină cert locul, rolul și competența Curții Consti-
tuționale. De aceia, Curtea Constituțională în opinia noastră raliată la alți 
savanți în domeniu, este un organ judiciar specializat, fapt determinat de 
următoarele considerente.

– Noțiunile de „Curte”, „jurisdicție” și „justiție”, utilizate în Constituție și 
legile respective constituționale, indică cert și expres că este vorba despre 
o instituție judiciară specializată;

– Noțiunea de judecător sau judecător constituțional, dar și cerințele 
legale existente pentru numire în funcția dată, sunt de a avea o pregătire 
juridică superioară, o vechime de cel puțin 15 ani în activitatea juridică, în 
învățământul juridic sau în activitatea științifică110;
106 Duculescu V, Călinoiu C. și Duculescu G. „Drept constituțional comparat” în două volume, ed.Luminalex, 

București 1999, 1247p.
107 Conferința internațională „Raporturile Curții Constituționale cu celelalte autorități publice” dedicată 

celei de-a 20-a aniversări a Curții Constituționale a Republicii Moldova . https://www.privesc.eu/
arhiva/63563/Conferinta-internationala--Raporturile-Curtii-Constitutionale-cu-celelalte-autorita-
ti-publice---dedicata-celei-de-a-20-a-aniversari-a-Curtii-Constitut 

108 Hotărârea nr.31 din 01.10.2013 pentru controlul constituționalității prevederilor articolului 11 alin.
(4) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei şi articolelor 21 
alin.(3) şi 23 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (Sesiza-
rea nr.26a/2013), MO nr.252-257/38 din 08.11.2013; Hotărârea nr.29 din 23.09.2013 pentru con-
trolul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr.3 din 15 februarie 2013 referitoare la comisia de 
anchetă în cazul «Pădurea Domnească» (competența comisiilor parlamentare de anchetă) (Sesizarea 
nr.5a/2013), MO nr.249-255/33 din 22.08.2014 și altele.

109 Constituția RM adoptată la 29 iulie 1994; Codul jurisdicției constituționale, aprobat prin Legea nr.502 
din 16.06.1995, publicată la 28.09.1995 în MO nr.53-54; Legea nr.317 din 13.12.1994 cu privire la 
Curtea Constituţională, Publicată la 07.02.1995 în MO nr.8.

110 Art.11 alin.(1) al Legii nr.317 din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituţională, Publicată la 07.02.1995 
în MO nr.8.
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– Activitatea desfășurată în cadrul Curții Constituționale este o activi-
tate judiciară, bazată pe proceduri judiciare, având putere judiciară defini-
tivă și irevocabilă în ultima instanță care nu se supune contestației, pe tot 
teritoriul țării [111];

– Textul Jurământului dat de judecător la intrarea în funcție și depus 
în fața Parlamentului, Președintelui și Consiliului Superior al Magistraturii 
confirmă statutul de judecător, adică cel de magistrat [112];

– La mai multe conferințe, inclusiv la cea din anul curent (23-25 sep-
tembrie 2015) de aniversare a 20 ani de la fondarea Curții Constituționale, 
de mai mulți participanți sa declarat expres, că curtea constituțională este 
un organ judiciar care judecă113. Menționăm că acest fapt a fost extrem de 
precis și exact redat de Lordul Neuberger, Președintele Curții Supreme de 
Justiție din Londra, care la 20 noiembrie 2012, în cadrul unei conferințe 
organizate de BAILII114 a declarat: „Nu există Justiție fără Hotărâre Judecă-
torească”115;

Curtea Constituțională, fiind un organ judiciar specializat abilitat cu 
competența de jurisdicție constituțională prevăzută în Constituția RM116, 
are următoarele obligațiuni certe și expres statuate în art.134 alin.(3) al 
Constituției:

1) garantarea supremației Constituției,
2) asigurarea realizării principiului separării puterii de stat în putere legis-

lativă, putere executivă și putere judecătorească, şi
3) garantarea responsabilității statului față de cetățean și a cetățeanului 

față de stat.
CCM fiind unica autoritate de jurisdicție constituțională117, este inde-

pendentă de orice altă autoritate publică și supunându-se numai Constitu-
ției, deține o competență exclusivă, atotcuprinzătoare și întrutotul bazată 
pe valorile constituționale, pe normele constituționale și pe însăși spiritul 
111 Art.135 și 140 ale Constituției RM adoptată la 29 iulie 1994.
112 Jurământul judecătorului constituțional: „Jur să îndeplinesc cinstit și conștiincios obligațiile de judecă-

tor al Curții Constituționale, să apăr orânduirea constituțională a Republicii Moldova, să mă supun în 
exercitarea funcției numai și numai Constituției”. http://constcourt.md/tabview.php?l=ro&idc=18&t=/
Componenta-si-organizare/Judecatori-constitutionali 

113 Conferința internațională „Raporturile Curții Constituționale cu celelalte autorități publice” dedi-
cată celei de-a 20-a aniversări a Curții Constituționale a Republicii Moldova . https://www.pri-
vesc.eu/arhiva/63563/Conferinta-internationala--Raporturile-Curtii-Constitutionale-cu-cele-
lalte-autoritati-publice---dedicata-celei-de-a-20-a-aniversari-a-Curtii-Constitut; Арутюнян Г.Г. 
«Конституционализм: уроки, вызовы, гарантии», изд.Логос, Киев, 2011, 308p.; New Millenium 
constitutionalism: paradigms of reality of challenges. Ed.NJHAR, Yerevan, 2013, 526 p., http://www.
concourt.am/armenian/library/cclibrary/2013/newmillenium.pdf 

114 BAILII – British and Irish Legal Information Institute (Institutul Britanic şi Irlandez pentru Informare in 
Jurisprudenţă)

115 Nu există Justiție fără Hotărâre Judecătorească. http://www.constcourt.md/libview.
php?l=ro&id=402&idc=9 

116 Art.134 al Constituției RM adoptată la 29 iulie 1994
117 Art.134 alin.(1) al Constituției RM adoptată la 29 iulie 1994
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Constituției, reprezentând în sine un gardian al Constituției și al ordinii con-
stituționale – deci instituție judiciară specializată.

Pornind de la statutul juridic al Curții stabilit expres în Constituție, putem 
deduce că numai Constituția și valorile ei determină limitele de competență 
a Curții Constituționale. Cu atât mai mult, că pornind de la tezele enunțate 
mai sus, legiuitorul a stabilit expres, că Curtea Constituțională examinează 
numai chestiuni ce țin de competența ei, urmând a examina în exclusivitate 
numai probleme de drept.118

Aici necesită a menționa o colizie de drept constituțional. Astfel, preve-
derea din legea constituțională a faptului că Curtea Constituțională își stabi-
lește ea însăși limitele competenței sale119, se prezintă a fi în opinia noastră, 
o prevedere juridică care depășește cadrul normei constituționale. Ea poate 
să genereze contradicții cvasi constituționale și prostrații interpretative de 
ordin juridic, iar în final ar putea avea efectul apariției unei structuri supra-
naționale cu competențe în afara normelor constituționale existente, care 
s-ar statua și deasupra Constituției. Mai ales în situația când acest organ 
are și competența de a interpreta Constituția, deținând poziția de izvor de 
drept, dar și rolul de „legiuitor activ” de generare a unor norme de drept120. 

Anume despre acest fapt, ne atenționează în lucrările sale savantul 
V.Pușcaș, care constată că prin hotărârea sa din 05. 12. 2013 CCM a dat 
peste cap noțiunea de supremație a Constituției, recunoscută de doctrina 
națională de drept a Republicii Moldova, dar și de doctrinele de drept ale 
tuturor statelor lumii, caracterizând-o că „un astfel de act care contravine 
art.7 din Constituție trebuie privită și Hotărârea Curții Constituționale din 
05.12.2013 prin care Curtea a recunoscut prevalarea Declarației de indepen-
dență asupra Constituției. Probabil că Constituția, în opinia Curții Constituțio-
nale, nu mai este Legea Supremă a statului. O putere supremă asupra Consti-
tuției o are Hotărârea Curții Constituționale prin care Curtea a format blocul 
constituțional: Declarația de Independență + Preambulul Constituției + Conți-
nutul normativ al Constituției”121.

Totodată, revenind la normele Constituției RM, putem constata că 
art.135 determină clar și expres atribuțiile Curții Constituționale, și consi-
derăm că de fapt aceasta determină în drept și limita competențelor juridice 
118 Limitele de competență – art.31 al Legii nr.317 din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituțională, 

publicată la 07.02.1995 în MO nr.8.
119 Limitele de competență – art.36 alin.(2) al Codului jurisdicţiei constituţionale, aprobat prin Legea nr.502 

din 16.06.1995, publicată la 28.09.1995 în MO nr.53-54.
120 Art. 135 alin.(1) lit.a) și b) ale Constituției RM adoptată la 29 iulie 1994
121 Pușcaș V. „ Consolidarea statalității: de la Declarația de Suveranitate spre Declarația de Independență”. 

http://politicon.md/consolidarea-statalitatii-de-la-declaratia-de-suveranitate-spre-declaratia-de-inde-
pendenta , „ Dezvoltarea constituțională a Republicii Moldova. 20 de ani de la adoptarea Constituției”. 
http://politicon.md/dezvoltarea-constitutionala-republicii-moldova-20-de-ani-de-la-adoptarea-consti-
tutiei 
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propriu zise ale Curții Constituționale. Anume acest fapt determină convin-
gerea autorului în necesitatea modificării legislației constituționale în vede-
rea aducerii ei în strictă corespundere cu normele exprese ale Constituției.

Un subiect similar de analiză ține de același articol 135 alin.(2) al Con-
stituției RM care stabilește expres, că „Curtea Constituțională își desfășoară 
activitatea din inițiativa subiecților prevăzuți de Legea cu privire la Curtea Con-
stituțională”. În acest context, considerăm necesar de a menționa încadra-
rea drepturilor de inițiativă a subiecților stabiliți în Legea cu privire la Curtea 
Constituțională122 într-un singur act de sensibilizare al Curții (sesizare)123, 
care respectiv trebuie să fie în legătură cu pretenția formulată, ori cu situa-
ția juridică legală pentru a cărei realizare este obligatorie calea justiției con-
stituționale. Totodată, existând lista completă a subiecților abilitați cu drept 
de sesizare, dar și lista atribuțiilor (competențelor) Curții, putem obține aria 
exhaustivă a activităților CCM, or normele suscitate din Constituția RM 
sânt norme imperative directe.

Exprimăm convingerea, că CCM, în conformitate cu art.134 alin.(1) 
din Constituția RM este o autoritate de jurisdicție constituțională, ceia ce 
înseamnă un organ de drept, și în nici un caz unul politic sau politico-juri-
dic. Statutul curților constituționale de autoritate care efectuează consti-
tuționalitatea cadrului legislativ al statului, afirmându-se în exclusivitate în 
domeniul jurisdicției constituționale, este confirmat practic de majoritatea 
absolută a cercetătorilor științifici124, fiind o piatră de temelie în doctrinele 
juridice existente, dar și în dreptul constituțional contemporan. Statuarea 
naturii de drept al curților constituționale drept structuri politico-juridice, în 
opinia noastră, exclude rolul de gardian al normelor constituționale, dar și 
cel de arbitru între cele trei puteri de stat existente – legislative, executive 
și judiciare.

Totodată, contrar celor susmenționate, și în primul rând al cadrului legal 
constituțional, care conturează distinct statutul juridic al organului de drept 
constituțional al CCM, dar și al importanței deosebite a rolului Curții de 
garant și gardian al supremației Constituției, actuala conducere a CCM 
122 Art.25 al Legii nr.317 din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituțională, publicată la 07.02.1995 în 

MO nr.8; art.38 al Codului jurisdicţiei constituţionale, aprobat prin Legea nr.502 din 16.06.1995, publi-
cată la 28.09.1995 în MO nr.53-54.

123 Art.25 al Legii nr.317 din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituțională, publicată la 07.02.1995 în 
MO nr.8; art.38 al Codului jurisdicţiei constituţionale, aprobat prin Legea nr.502 din 16.06.1995, publi-
cată la 28.09.1995 în MO nr.53-54.

124 Wheeler, H. „The Foundations of Constitutionalis”, Loyola of Los Angeles. 1975, Law Review, vol. 8, 
no.3, pp.507-587; Deleanu, I. 2006, Instituţii şi proceduri constituţionale – în dreptul român şi în drep-
tul comparat, C.H. Beck, Bucureşti, 922p.; Behrendt C. „Le juge constitutionnel, un législateur-cadre 
positif. Analyse comparative en droit français, belge et allemand”. Bruxelles/Paris, Bruylant/L.G.D.J., 
2006, 537p.; Olivier D. „L’autorite de l’interpetation constituonnelle http://www.conseil-constitution-
nel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/autorite.pdf ; Favoreau, L. 1992, Les Cours 
Constitutionnelles, PUF, Paris și alții 
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insistă asupra statutului politico-juridic al Curții, asupra agendei politice a 
Curții, dar și a activității politizate a CCM. Acest fapt poate fi dedus din 
multiple interviuri și declarații de ordin politic ale conducerii CCM125, dar 
și din faptul semnării de către președintele curții a unei declarații politice 
de acuzare a Curții Constituționale a Rusiei promovată de Curtea Consti-
tuțională a Ucrainei la Conferința XVII a Curților Europene de la Bacu din 
septembrie 2015126. Menționăm, că dacă ținem cont că oricare decizie de 
aderare sau neaderare la constituirea anumitor grupări/ exprimarea unor 
poziții comune/separate de către CCM ca organ colegial (în special în rela-
țiile internaționale), în opinia noastră, este necesară examinarea cauzei date 
de către CCM la ședința sa, fiind perfectată și hotărârea respectivă a Curții, 
cu expunerea poziției tuturor judecătorilor constituționali, ceia ce în cazul 
dat pare a nu fi respectat.
125 Alexandru Tănase: RM s-a distanțat superficial de sistemul sovietic. http://deschide.md/ro/news/poli-

tic/18530/Alexandru-T%C4%83naseRM-s-a-distan%C8%9Bat-doar-SUPERFCIAL-de-sistemul-so-
vietic.htm .26.08.2015; Alexandru Tănase: „Avem un sistem apropiat celui sovietic, unde există un 
„politbiuro” care decide totul” http://www.timpul.md/articol/alexandru-tanase-avem-un-sistem-apro-
piat-celui-sovietic-unde-exista-un-politbiuro-care-decide-totul-79745.html; Alexandru Tănase: Nicio-
dată persoanele care controlează puterea nu ar permite accederea mea în funcția de procuror general. 
http://www.realitatea.md/alexandru-tanase--niciodata-persoanele-care-controleaza-puterea-in-mol-
dova-nu-ar-permite-accederea-mea-in-functia-de-procuror-general_23501.html . 07.07.2015; Alexan-
dru Tănase: Referendum de modificare a Constituției, o abordare primitivă. http://agora.md/stiri/10965/
video--alexandru-tanase-referendum-de-modificare-a-constitutiei--o-abordare-primitiva 17.09.2015; 
Interpol. Alexandru Tănase:”Constituția ar putea suporta modificări”. 10.04.2015; http://tv7.md/ro/
politic/alexandru-tanase-constitutia-ar-putea-suporta-modificari/ . Alexandru Tănase: „Nu văd motive 
pentru instaurarea unei crize politice” Interviu cu preșdintele Curții Constituționale din R.Moldova. 
http://www.europalibera.org/content/article/27077668.html, 17.06.2015; Alexandru Tănase susține 
Curtea Constituțională a Ucrainei în condamnarea anexării Crimeii la Federația Rusă. http://politik.
md/articles/politic/alexandru-tanase-sustine-curtea-constitutionala-a-ucrainei-in-condamnarea-ane-
xarii-crimeii-la-federatia-rusa/34033/ .17.09.2015; Fara Masti cu Alexandru Tanase. http://www.
eurotv.md/video-emisiune-fara-masti-cu-alexandru-tanase Tănase despre campaniile anticorupție: 
țapii ispășitori. http://sputnik.md/society/20150522/219807.html#ixzz3ml95cGtW . 22.05.2015; 
Alexandru Tănase: „Moldova este guvernată prin interpuși!” http://www.dw.com/ro/alexandru-t%C4%-
83nase-moldova-este-guvernat%C4%83-prin-interpu%C8%99i/a-18736929 23.09.2015; Alexandru 
Tănase despre Filat: un prim-ministru demis pentru corupție este incompatibil cu exercitarea în con-
tinuare acestei funcții. http://moldova24.info/2015/04/alexandru-tanase-despre-filat-un-prim-mi-
nistru-demis-pentru-coruptie-este-incompatibil-cu-exercitarea-in-continuare-acestei-functii/ 13.04. 
2015; Alexandru Tănase, despre „Incorsetarea politică a Curţii Constituţionale. http://mesaj.md/decla-
ratia-zilei-alexandru-tanase-despre-incorsetarea-politica-a-curtii-constitutionale/ 24.09.2015; Curtea 
Constituțională a interzis limba rusă în Moldova: este anticonstituțională. http://moldovesti.info/cur-
tea-constitutionala-a-interzis-limba-rusa-in-moldova-este-anticonstitutionala/ . 20.04. 2015; Tănase: 
Nici dizolvarea Parlamentului, nici anticipate. http://www.canal3.md/ro/news/tanase-nici-dizolva-
rea-parlamentului-nici-anticipate . 24.09.2015; Parlamentul NU poate fi dizolvat. Declaraţiie făcute de 
preşedintele CC, Alexandru Tănase. http://24news.md/ro/article/parlamentul-nu-poate-fi-dizolvat-de-
claratiie-facute-de-presedintele-cc-alexandru-tanase.html. 24.09.2015; etc....

126 CCM a sprijinit inițiativa Curții Constituționale a Ucrainei privind condamnarea anexării Crimeii.
 http://www.tanase.md/ccm-a-sprijinit-initiativa-curtii-constitutionale-a-ucrainei-privind-condamna-

rea-anexarii-crimeii/; The President of the Constitutional Court of the Republic of Moldova supports 
the initiavie of the Constitutional Court of Ukraina to condemn the annexation of Crimea, launched at 
the Conference of Euroepan Constitutional Court. http://www.constcourt.md/libview.php?l=en&id-
c=7&id=668&t=/Overview/Press-Service/News/The-President-of-the-Constitutional-Court-of-the-Re-
public-of-Moldova-supports-the-initiative-of-the-Constitutional-Court-of-Ukraine-to-condemn-the-an-
nexation-of-Crimea-launched-at-the-Conference-of-European-Constitutional-Courts 
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Bineînțeles, că o astfel de poziționare politică a CCM, precum și o impli-
care activă a judecătorilor constituționali în viața politică a țării în calitate de 
persoane publice dar și politice, modifică considerabil imaginea organului de 
jurisdicție constituțională (atât în țară, cât și peste hotarele ei), dar și lezează 
autoritatea Curții în calitatea sa de organ de drept, statuând-o în rândul 
actorilor politici, fapt care contravine atât normelor exprese ale legilor con-
stituționale ale RM, dar însăși Constituției RM.

Din considerentele sus enunțate, implicările politice pe plan național și 
internațional al conducerii actuale a CCM, semnarea unor declarații poli-
tice internaționale (cel puțin fără aprobarea unei hotărâri legale prealabile 
a CCM), poziția public expusă privind faptul că jurisprudența Curții Consti-
tuționale depășește cadrul normativ existent, că legislația constituțională 
existentă este arhaică, fiind oportună abrogarea ei, etc., nu pot fi susținute, 
dar nici trecute cu vederea, fiindcă in acest mod se aduce atingere directă 
normelor constituționale ale Constituției RM, fiind neglijată supremația ei, 
dar și efectuându-se o provocare repetată la adresa Curții și a întregii ei 
jurisprudențe (cazul de exprimare a votului de neîncredere Președintelui 
Curții Constituționale, dl D.Pulbere pentru declarații publice incompatibile 
cu prevederile constituționale127).

Având în vedere rolul Curţii Constituţionale, deciziile sale trebuie să con-
stituie cu atât mai mult o sursă de certitudine juridică, iar, din aceast per-
spectivă, identificarea constantelor la care am făcut referire – reflectată în 
raţionamentele juridice care fundamentează aceste acte (ratio decidendi) nu 
face decât să susţină calitatea deciziilor. dau coerenţă şi stabilitate jurispru-
denţei Curţii Constituţionale, trăsături pe care le subsumăm conceptului de 
securitate juridică.

În concluzie, necesită a menționa, că justiția constituțională care a fost 
făcută de Curte pe parcursul celor două decenii, au tins să aducă armonie 
legislativă și legalitate constituțională. De aceia, fiind o parte distinctă și 
independentă în structura organelor puterii de stat, dar fiind și o autoritate 
judiciară cu competențe de jurisdicție constituțională, CCM necesită a da în 
continuare dovadă de egalitate, respect și colaborare instituțională cu cele-
lalte organe ale puterii de stat – executive, legislative și judiciare, în vederea 
exercitării atribuțiilor sale echidistant și apolitic, dar și asigurând îndeplini-
rea conformă a menirii sale stabilite de Titlul V din Constituția RM, fiindcă 
urmare analizei activității Curții de peste 20 de ani, putem constata că con-
trolul de constituționalitate exercitat de CCM s-a dovedit a fi un instrument 
jurisdicțional eficient de protecție a drepturilor şi libertăților fundamentale 

127 Hotărîrea Curții Constituţionale nr.Ag-5 din 28.09.2011 cu privire la destituirea dlui D.Pulbere din func-
ţia de Preşedinte al Curţii Constituţionale. Monitorul Oficial 166-169/24 din 07.10.2011
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ale omului, şi totodată, de garantare și promovare a valorilor constituționale 
și a statului de drept în Republica Moldova.

Și atunci când este supus politizării statutul de drept, competența 
și funcțiile CCM, dar și cadrul legislativ care asigură buna funcționare 
a Curții, considerăm că acest fapt necesită a fi dezbătut pe verticală în 
mediul specialiștilor în drept, dar și în mediul societății civile, or deturnarea 
competenței legale existente ai CCM (realizată inclusiv la inițiativa actualei 
conduceri ai CCM) va aduce atingere atât ramurilor puterii de stat dis 
balansând raporturile juridice existente între ramurile puterii de stat, cât 
și afectând stabilitatea societății, vizând drepturile și libertățile fiecărui 
cetățean în parte din Republica Moldova.

În contextul dat menționăm, că potrivit art.1 alin.(3) din Constituția RM, 
Republica Moldova este un stat de drept, ceia ce înseamnă că întreaga viață 
social-economică în stat este guvernată de lege, în care nici o autoritate 
publică nu poate fi mai presus de LEGE.

Concluzii și recomandări.
Din analiza efectuată, având convingerea in rem, deducem următoarele:
1. Unicul organ legislativ în Republica Moldova este Parlamentul RM. 

Constituirea cadrului legislativ al Republicii Moldova este o competența 
exclusivă a organului legislativ, pe care o realizează consecvent și eficient de 
la momentul fondării lui. Parlamentul RM conlucrează în exercitarea com-
petenței sale cu toate organele de stat naționale și internaționale, inclusiv 
cu Curtea Constituțională, cea care trebuie să stea la straja Constituției și 
normelor constituționale. De aceia, liniile în adoptarea legislației Republi-
cii Moldova au aparținut și aparțin în exclusivitate Parlamentului RM, care 
includ și sarcina stabilirii standardelor privind protecția drepturilor funda-
mentale ale omului. Puterea de stat aparține poporului.

2. Divergențe și contradicții de fond și principiu între CCM și Parlamen-
tul RM, dar și alte organe ale puterii de stat nu există. Există doar confuzii 
politice sau interpretări eronate a locului și rolului CCM.

3. În cei 20 de ani de activitate ai Curții Constituționale, sa demonstrat 
că autoritatea de jurisdicție constituțională a RM nu are necesitatea de a 
fi reformată, instituția urmând să-și exercite plenipotențiar și responsabil 
atribuțiile, funcțiile și competența sa, suficient de clar expuse atât în legis-
lația constituțională a Republicii Moldova, cât și în doctrina constituțională 
a dreptului național.

4. Jurisprudența Curții Constituționale nu depășește cadrul normativ 
existent, funcția instituției de jurisdicție constituțională fiind corelarea lui 
la norma de drept a Constituției RM, or conform normei legislației consti-
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tuționale, actele normative în vigoare sunt supuse prezumției constituțio-
nalității, fiindcă orice act normativ, precum și orice tratat internațional la 
care Republica Moldova este parte, se consideră constituțional până când 
neconstituționalitatea lui nu va fi dovedită în procesul justiției constituțio-
nale128. Or exercitarea funcției de legiuitor pasiv în cazurile respective, nu 
presupune substituirea Parlamentului RM.

5. Agenda CCM nu poate fi o agendă politică sau politizată, ceia ce 
înseamnă că ea nu poate examina subiecte politice sau implicându-se în fon-
dul spețelor sesizate, fiindcă conform legislației constituționale în vigoare, 
„Curtea Constituțională examinează și soluționează numai chestiuni și pro-
bleme ce țin de competența sa”129, activând „din inițiativa subiecților prevă-
zuți de Legea cu privire la Curtea Constituțională”130. Aceasta este expres 
stabilit în tot cadrul normativ constituțional existent, care prevede că „Cur-
tea Constituțională examinează în exclusivitate probleme de drept”131.

6. Nu există oportunitatea modificărilor de procedură, care ar permite 
accesul cetățenilor la Curte și mai puțin al parlamentarilor, fiindcă la argu-
mentele susnumite, menționăm că actualmente accesul la autoritatea de 
jurisdicție constituțională este asigurat tuturor persoanelor fizice și juri-
dice din Republica Moldova132. Totodată, deputații Parlamentului RM sunt 
incluși în lista de subiecți indicată de Constituția RM care dețin dreptul de 
a sesiza CCM. De aceia declararea președintelui CCM privind necesitatea 
limitării accesului parlamentarilor la CCM este una nefondată, neîntemeiată 
și în opinia noastră – neconstituțională.

7. Astăzi nu există dificultăți cu referință la legea care reglementează 
activitatea Curții Constituționale, care este o lege constituțională care derivă 
din norma Constituției RM, formând un cadru normativ constituțional armonios 
și modern, fapt care nu împiedică perfecționarea lui în continuare, dar în nici un 
caz interpretarea abuzivă a lui – precum s-a declarat în cadrul manifestației din 
23-25 septembrie 2015 de către președintele CCM.

128 art.7 al Codului jurisdicţiei constituţionale, aprobat prin Legea nr.502 din 16.06.1995, publicată la 
28.09.1995 în MO nr.53-54

129 art.6 alin.(1) al Codului jurisdicţiei constituţionale, aprobat prin Legea nr.502 din 16.06.1995, publicată 
la 28.09.1995 în MO nr.53-54, și art.31 alin.(1) al Legii nr.317 din 13.12.1994 cu privire la Curtea Con-
stituțională, publicată la 07.02.1995 în MO nr.8.

130 Art.135 alin.(2) al Constituției RM adoptată la 29 iulie 1994
131 art.4 alin.(3) al Codului jurisdicţiei constituţionale, aprobat prin Legea nr.502 din 16.06.1995, publicată 

la 28.09.1995 în MO nr.53-54, și art.31 alin.(3) al Legii nr.317 din 13.12.1994 cu privire la Curtea Con-
stituțională, publicată la 07.02.1995 în MO nr.8.

132 Art.135 alin.(1) lit.g) al Constituției RM adoptată la 29 iulie 1994; art.4 alin.(1) lit.g) al al Legii nr.317 
din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituțională, publicată la 07.02.1995 în MO nr.8; și art.4 alin.
(1) lit.g) al Codului jurisdicţiei constituţionale, aprobat prin Legea nr.502 din 16.06.1995, publicată la 
28.09.1995 în MO nr.53-54
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Rezumat
Autorul cercetează doctrinele sistemelor de drept continental și 

anglo-saxons, efectuând succint analiză științifică de drept a stării de fapt. 
Considerațiunile deduse din cercetare, permit autorului să argumenteze 
teza privind existența coliziei juridice la înfăptuirea justiției în Republica 
Moldova, dat fiind faptul că sistemul de drept național este bazat pe doc-
trina dreptului continental, dar la înfăptuirea justiției în Moldova, utilizarea 
precedentului judiciar (elementul cheie al sistemului de drept anglo-saxon) 
devine normă, fapt care în opinia autorului deturnează justiția de la bazele 
ei constituționale.

***
Scopul cercetării noastre este investigarea științifică a doctrinelor siste-

melor de drept continental și anglo-saxons localizate în Republica Moldova, 
efectuând analiză științifică de drept a utilizării precedentului judiciar la 
înfăptuirea justiției de către instanțele judecătorești.

La cercetare au fost aplicate următoarele metode de studiu științific: 
analiză doctrinară și cazuală, cercetare comparativă și interpretativă, sinteză 
juridică comparată.

Teoria generală a dreptului, dezvoltată în mai multe lucrări ale unor 
savanți recunoscuți133, determină strict evoluția dreptului în timp și în spa-
țiu, fiind stabilite cu exactitate trăsăturile fundamentale ale lui, care deter-
mină atît principiile fundamentale doctrinare de organizare a dreptului, care 
la rîndul său formează conținutul dreptului, generînd anumite clasificări a 
133 Alexandru R. Sisteme politice contemporane. Forme de guvernare în 29 de state. Bucureşti: C.H. Beck, 

2010. 200 p.; Dogaru I. Teoria generală a dreptului. Bucureşti: Ed. Ştiinţifică, 1998. 466 p.; Zlătescu V. 
Panorama marilor sisteme contemporane de drept. Bucureşti: Continent XXI, 1994. 247 p.; Popescu S. 
Teoria generală a dreptului. Bucureşti: Lumina Lex, 2000, p. 366 p.; Hamangiu C., Rosetti-Bălănescu I., 
ș.a. Tratat de drept civil român. Vol. I. Bucureşti: All Beck, 2002. 344 p.; Joseph D. Sistemul civil si siste-
mul anglo-saxon câteva elemente de comparaţie. În: The American Journal of Comparative Law. vol. 15. 
no.3 (1966-1967). New York: American Society of Comparative Law. 500 p.; Bodenheimer E., Oakley J. 
B., Love J.C. An introduction to the Anglo-American Legal System. St. Paul-Minnesota: West Publ. co., 
1988. 180 p.; Warren S. Blackstone`s Commentaries to the Existing State of the Law and Constitution. 
London: W. Maxwell, Bell Yard, Lincoln’s Inn, 1856. 901 p.
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tipurilor de drept, căt și particularitățile naționale ale lui, dar și multitudinea 
factorilor de configurare geografică.

Este de remarcat, că în perioada contemporană, s-a format următoarea 
panoramă a sistemelor de drept:

1) sistemul de drept romano-germanic (sau dreptul continental), care 
este răspândit astăzi nu numai în Europa, ci şi în America Centrală şi de Sud, 
precum şi în Africa. Acest sistem se caracterizează prin următoarele tră-
sături definitorii: a) îşi are originea în dreptul roman, b) predomină dreptul 
scris, c) predomină dreptul codificat, d) sistemul normelor juridice sunt gru-
pate în funcţie de obiectul şi metoda de reglementare în ramuri şi instituţii 
juridice, e) actul normativ (legea) este principalul izvor de drept permanent.

2) Sistemul dreptului englez sau anglo-saxon (doctrina common-low 
care se aplică în Marea Britanie, SUA, Australia, Canada (fără Quebec), Ţara 
Galilor şi Irlanda, Noua Zeelandă, insulele britanice: Insula Man, Guernsey și 
Jersey), fiind bazat pe 3 principii fundamentale: a) respectul precedentului 
juridic, b) recurgerea la un juriu care sa statueze asupra faptelor litigiului, și 
c) suprematia dreptului care se impune tuturor persoanelor fizice si juridice 
de drept public sau privat.

3) sistemul dreptului bazat pe normele religioase (dreptul islamic), 
răspândit de regulă în statele musulmane din Asia centrală și Orientul 
mijlociu, și

4) sistemul de drept dual – format din norme de drept tradiţional bazat 
pe cutumă îmbinat cu norme juridice moderne, astfel generînd dreptul 
ebraic, hindus, chinez și japonez, influiențînd constituirea și aplicarea drep-
tului în țările din Asia de sud-est.

Astfel, putem constata că în lume s-au constituit sisteme de drept inte-
gre dar diverse, care sunt areale de patrimoniu juridic, care urmăresc calea 
lor proprie evolutivă de dezvoltare, avansînd ca doctrină și ştiinţă juridică, 
îmbogățindu-se reciproc și preulînd practici și norme juridice contempo-
rane unul de la altul. Putem afirma cu certitudine, că actualmente, tot drep-
tul existent în civilizația umană, se identifică ca apartenență la una din cele 
mari sisteme sau familii de drept menționate supra, care la rîndul săi are 
anumite dezvoltări naționale sau regionale. Așa de exemplu, familia sau 
sistemul juridic de tradiţie romano-german sau mai numit continental, se 
clasifică în subsisteme care cunosc o mai puternică influenţă – francez, ger-
mano– elveţiano– italian şi al ţărilor nordice.

Este de remarcat, că apartenenţa dreptului diferitor ţări la familia juri-
dică respectivă, nu exclude anumite deosebiri între sistemele juridice naţi-
onale, fiecare stat avînd dreptul său naţional, care deține anumite caracte-
ristici deosebite, care îi este propriu și care are particularități de evoluție și 
conținut deosebit.

Totodată, merită să menționăm faptul că spre deosebire de dreptul con-
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tinental, unde izvorul de bază al dreptului este legea, în dreptul anglo-saxon 
izvor de bază al dreptului este norma formulată de judecători și practica lor, 
find exprimată în doctrina precedentului judiciar. Deaceia, regulile de com-
mon-law, mai puţin abstracte decât cele ale dreptului romano-germanic, se 
bazează în mare parte pe cazuri de speţă, și mai puțin pe dreptul scris de ori-
gine parlamentară, care la rîndul lor se interpretează prin prisma hotărârilor 
judectăreşti pronunţate în aplicarea lor. Astfel, astăzi în Europa constatăm 
două sisteme de drept diferite ca substanță juridică, dar ca și formă de drept 
– dreptul bazat pe lege și dreptul judiciar bazat pe practica judecătorească.

În Republica Moldova, unde dreptul național sa constituit ca un drept 
bazat pe lege, actualmente, ne confruntăm cu recunoașterea doctrinei 
anglo-saxone și implementarea ei practică în dreptul național, inclusiv prin 
utilizarea principiilor dreptului common-low bazat pe cauzele judecătorești. 
Merită de menționat că abordările teoretice ale subiectului dat privind 
influiența majoră a sistemului de drept anglo-saxon asupra dreptului 
continental, le regăsim la mai mulți savanți din Uniunea Europeană și Statele 
Unite [134]. Concomitent, această abordare de sistem are loc pe întreaga ver-
ticală a justiției în Republica Moldova, începînd cu recunoașterea doctrinară 
în lucrările savanților din Republica Moldova[135], și finalizînd cu stabilirea 
unor norme de drept în actele normative ale autorităților publice centrale, 
dar și obligarea la utilizarea precedentului judiciar în mediul autorităților 
judecătorești – de la instanțele de fond pînă la justiția constituțională [136].
134 Bronaugh R. Persuasive precedent. In L. Goldstein (ed.) Precedent in Law. Oxford. Clarendon Press. 

1987, 340 p.; Bader D. W. Cleveland D. R. Precedent and Justice, Duquesne Law Review, vol. 49, 
2011, p. 35-60; Cross R., Harris J. W. Precedent in English Law, 4th edition – Oxford: Clarendon Press, 
1991. 256 p.; Bob M. D. Despre precedentul judiciar şi valoarea sa de izvor de drept. http://www.
juridice.ro/39497/despre-precedentul-judiciar-si-valoarea-sa-de-izvor-dedrept.html; Duxbury N. 
Authority of Precedent: Two Problems, p.1-31. https://www. mcgill. ca/files/legal-theory-workshop/
Neil-Duxbury-McGill-paper.pdf

135 Şterbeţ V. Jurisprudenţa constituţională – izvor al precedentului judiciar. http://www.constcourt.md/
print.php?l=ro&idc=7&id=152; Railean P., Costachi Gh. Aplicarea uniformă a legislaţiei de către instanţe 
– cerinţă indispensabilă asigurării legalităţii în cadrul statului. În: Revista Naţională de Drept, nr. 10, 
2013, p. 37-42; Poalelungi M. Precedentul judiciar. În: Manualul judecătorului pentru cauze civile. 
Ediţia.a II-a. Chişinău, 2013, p.265-325; Casiadi O., Creţu A. Practica judiciară şi precedentul judiciar 
– izvor de drept în Republica Moldova. În: Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a Minis-
terului Afacerilor de Interne al Republicii Moldova. Ediţia a X-a. Chişinău, 2010, p.20 –27; Lupu R.-O. 
Categorii de precedent judiciar. În: Revista Jurnal de studii juridice şi administrative. Vol.4, 2013, p. 
31-33; Osmochescu N., Gamurari V. Raţionament la precedentul judiciar. Precedentul judiciar. Vol.I. 
Centrul de Drept al Avocaţilor. Reprezentanţa ICNUR din Moldova. Chişinău, 2006; Barbăneagră A. 
ş.a. Precedentul judiciar: importanţa, problemele şi perspectivele implementării în sistemul juridic din 
Republica Moldova. În: Evaluarea necesităţilor sistemului judecătoresc din Republica Moldova. Ediţie 
specială a revistei ştiinţifico-practice şi informative de drept Avocatul Poporului. Chişinău, 2006, p. 
128-132.

136 Curtea Constituţională. Culegere de hotărâri şi decizii a Curții Constituționale 1999. Chişinău, 2001; 
Culegere de hotărâri explicative ale Curţii Supreme de Justiţie. Chişinău. 2002; Hotărârea Curţii Con-
stituţionale privind interpretarea articolului 140 din Constituţie din 10.X.2013; Danileț C. Studiu cu pri-
vire la unificarea practicii judiciare și asigurarea principiului securitășii raporturilor juridice în Republica 
Moldova. Asociația Barourilor Americane, Chișinău, 2014, p.18-37; Plenul Curţii Supreme de Justiţie, 
Hotărîre nr.3 din 09 iunie 2014 cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi 
ale Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale”, Chiținău, 
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În mod special menționăm diverse foruri științifico [137] dedicate imple-
mentării doctrine anglo-saxone în spațiul dreptului continental, inclusiv în 
Republica Moldova, care au loc la inițiativa diferitor instituții științifico și de 
învățămînt, pentru a reflecta evoluția implementării dreptului common-low, 
dar și pentru a forma temeiurile științifice care să argumenteze necesita-
tea și importanța aplicării lui în sistemul de drept continental recunoscut 
în republică, în procesul legislativ existent și în practica jurisdicțională din 
Republica Moldova. Printre ele menționăm Conferinţa Internaţională şti-
inţifico-practică din Chișinău „Precedentul judiciar: aspecte teoretice şi 
practice”, unde o pleadă întreagă de savanți din Republica Moldova[138] 
aduc argumente în favoarea precedentului judiciar care deja servește în 
Republica Moldova izvor formal de drept, atât în raport cu sistemul juridic 
existent, cât şi determinînă apartenenţa dreptului național la spaţiul valoric 
european de civilizaţie juridică. De asemenea, în cadrul conferinței s-a pus 
accentul pe necesitatea aplicării precedentului judiciar în dreptul national al 
Republicii Moldova, necesitatea integrării lui în sistemul legislativ existent, 
formalizării lui definitive prin diverse modalități legislative, dar și necesi-
tatea de a face uz în justiție de practică judecătorească. Cercetătorii por-
nesc de la teza corectă că globalizarea relaţiilor economice, sociale, politice 
şi juridice, întradevăr poate conduce la apropieri unor norme jurdice și a 
instituţiilor de drept din sistemul anglo-saxon şi sistemul romano-germanic. 
Totodată, promovînd această idee, un cercetător, în opinia noastră abso-
lut eronat, afirmă că primul pas în recunoaşterea precedentului ca izvor de 
drept a fost reprezentat de adoptarea Constituţiei Republicii Moldova la 
29.07.1994[139]. Un alt cercetător, de asemenea susţine ca fapt, că Repu-
blica Moldova recunoaşte doctrina precedentului judiciar ca izvor al drep-

2014
137 Aramă E. Statul de drept şi puterea discreţionară a judecătorului. Conferinţă internaţională ştiinţifi-

co-practică: „Edificarea statului de drept”, p. 291– 296, Chişinău, 2003; Lupu R. Sources of Law – Judi-
cial Precedent. Proceedings of thr 3rd International Conference on Law and Social Order. New York. 
Addleton Academic Publishers, 2013. p. 158– 164

138 Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Precedentul judiciar: aspecte teoretice şi practice”. 
Revista Naţională de Drept. Ediţie specială. Chişinău, 2007:

 – Pulbere D. Precedentul judiciar constituţional în Republica Moldova, p. 38-45;
 – Barbăneagră A. Precedentul judiciar– izvor al dreptului naţional., p. 2-8;
 – Sedleţchi I. Precedentul judiciar şi izvoarele dreptului procesual penal al Republicii Moldova. p. 9 –10;
 – Aramă E. Problema precedentului în doctrina juridică p. 15-17;
 – Baltag D. Unitatea de jurisprudenţă şi forma ei obligatorie în evoluţia răspunderii de drept. p. 31-37.
 – Berliba V., Cojocaru R. Precedentul judiciar în materia dreptului penal: argumente pro şi contra. p. 

76-79;
 – Lungu V. Actualitatea precedentului judiciar în Republica Moldova. p. 80-85;
 – Brînză S. Reflecţii asupra posibilităţii evoluării precedentului judiciar ca izvor al dreptului penal. p. 

11-14;
 – Osmochescu N., Gamurari V. Hotărârile instanţelor judiciare şi rolul lor în codificarea progresivă a 

dreptului internaţional contemporan. p. 18-26.
139 Barbăneagră A. Precedentul judiciar– izvor al dreptului naţional. În: Revista Naţională de Drept. Ediţie 

specială. Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Precedentul judiciar: aspecte teoretice şi prac-
tice”. Chişinău, 2007, p. 2-8.
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tului intern[140], aducând ca argument prevederile art. 8 din Constituţie care 
recunosc şi declară drept prioritare actele şi tratatele internaţionale. Unii 
cercetători invocă eronat şi art. 4, alin. (2) din Constituţia Republicii Mol-
dova, care stipulează în alin. (2) că: dacă există neconcordanţe între pactele 
şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Repu-
blica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările 
internaţionale [141]. De asemenea cu referință la art.8, cercetătorii menți-
onați supra susțin, că dacă Republica Moldova se obligă să respecte Carta 
Organizaţiei Naţiunilor Unite şi tratatele la care este parte, să-şi bazeze 
relaţiile cu alte state pe principiile şi normele unanim recunoscute ale drep-
tului internaţional, intrarea în vigoare a unui tratat internaţional conţinând 
dispoziţii contrare Constituţiei va trebui precedată de o revizuire a aces-
teia, cu scopul de a legifera implementarea doctrinei precedentului judiciar, 
și respectiv refacerea prin revizuire cardinală a întregului sistem de drept 
național.

Vizavi de implementarea în Moldova a doctrinei precedentului judiciar, 
cercetătorul A. Barbăneagră, dar și alții, menţionează că existenţa instituţiei 
precedentului judiciar în republică creează noi condiţii pentru a se exercita 
o influenţă pozitivă asupra formării practicii judiciare din punctul de vedere 
al concordanţei, stabilităţii şi previzibilităţii ei, iar puterea lui normativă per-
mite de a lua în consideraţie mai amplu, sub toate aspectele, complet şi 
obiectiv circumstanţele dosarelor penale. Se afirmă, în opinia noastră greșit, 
că precedentul judiciar aduce o influenţă pozitivă asupra înfăptuirii justiţiei, 
reduce subiectivitatea personalităţii judecătorului la adoptarea hotărârilor 
procesuale [142].

În contextul susținerii doctrinei prevedentului judiciar, savanții D.Pulbere 
și V. Berliba [143] consideră oportună distingerea la nivel lingvistic şi con-
ceptual a două forme ale noţiunii de precedent judiciar: precedent judiciar 
cu caracter normativ sau constituţional şi precedent judiciar cu caracter 
interpretativ sau judecătoresc. În funcţie de subiectul care creează prece-

140 Pulbere D. Precedentul judiciar constituţional în Republica Moldova, În: Revista Naţională de Drept. 
Ediţie specială. Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Precedentul judiciar: aspecte teoretice şi 
practice”, Chişinău, 2007, p. 38-45.

141 Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 www// http://lex.justice.md/document_ rom.
php?id=44B9F30E:7AC17731; Lupu R. Aspecte privind apariţia sistemului de drept anglo-saxon. În: 
Materialele conf. şt. internaţionale anuale ale tinerilor cercetători. Consolidarea statului de drept al 
Republicii Moldova în contextul evoluţiei sistemului internaţional şi proceselor integraţioniste. Vol.II. 
Drept Naţional şi Ştiinţe politice. Ediţia a VIII-a. Chişinău, 2014.

142 Barbăneagră A. ş.a. Precedentul judiciar: importanţa, problemele şi perspectivele implementării în sis-
temul juridic din Republica Moldova. În: Evaluarea necesităţilor sistemului judecătoresc din Republica 
Moldova. Ediţie specială a revistei ştiinţifico-practice şi informative de drept Avocatul Poporului. Chişi-
nău, 2006, p. 128-132.

143 Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică „Precedentul judiciar: aspecte teoretice şi practice”, 
Revista Naţională de Drept. Ediţie specială. Chişinău, 2007: Berliba V., Cojocaru R. Precedentul judiciar 
în materia dreptului penal: argumente pro şi contra. p. 76-79; Pulbere D. Precedentul judiciar constitu-
ţional în Republica Moldova, p.39.
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dentul judiciar, putem deosebi precedentul Curţii Europene a Drepturilor 
Omului prin intermediul hotărârilor ei, precedentul Curţii Constituţionale, 
precedentul Curţii Supreme de Justiţie, și precedentul instanțelor de fond 
și de apel, încorporîndu-se atît normele şi principiile dreptului internaţional 
în Republica Moldova, căt și practica aplicării hotărîrilor judecătorești.

De asemenea unii cercetători, analizând noţiunea de precedent judi-
ciar afirmă, că aceasta este parte componentă a practicii judiciare actuale 
în Republica Moldova, unde noţiunea de practică judiciară este mai largă 
decât cea de precedent judiciar, în opinia noastră omițînd în cercetarea sa 
esența doctrinară de drept a precedentului judiciar [144].

Așa dar, putem constata că actualmente, precedentul judiciar poate fi 
identificat în sistemul de drept național, atăt locul lui căt şi rolul lui în sis-
temul izvoarelor formale ale dreptului din Republica Moldoca, iar practică 
utilizării precedentului judiciar ca izvor de drept și ca temei legal pentru 
pronunțarea hotărîrii judecătorești – s-a răspîndit larg în justiția moldo-
venească. Prin urmare putem constata prezența și aplicarea în Republica 
Moldova a ambelor sisteme de drept existente în Europa – a dreptului con-
tinental (romano-german) li a dreptului anglo-saxon (englez), care în opi-
nia noastră intră într-o colizie directă, afectînd la mod direct atit justiția în 
Republica Moldova, căt și ănsăși esența dreptului national.

Urmare cercetării efectuate, considerăm că colizia doctrinară existentă 
în Republica Moldova, constă în dualitatea esenței de drept, or practica 
judiciară şi precedentul judiciar sunt emanaţia autorităţii judiciare, fiind 
anterioare legii ca izvor de drept, pe cînd legea și numai legea este teme-
iul legal al pronunțării unei hotărîri judecătorești. Iar justiția care utilizează 
ambele formule doctrinare, va forma depednențe externe ale autorităților 
judecătorețti, care ar afecat indepednența judecătorilor, care ar influiența 
procesul de aplicare a legii, care poate conduce la practici judiciare dubi-
oase, in final conducînd la erodarea justiției în Republica Moldova. Pretinsa 
superioritate a sistemului de common-law bazat pe precedentul judiciar 
declarată în cadrul unor foruri menționate supra, fiind implementată în 
Republica Moldova, în opinia noastră conduce inevitabil la compromiterea 
justiției, și respectiv a sistemului de drept național.

Deaceia, considerăm oportun necesitatea revizuirii unor poziţii doctri-
nare vis-a-vis de locul şi rolul precedentului judiciar în sistemul izvoarelor 
de drept al Republicii Moldova. Și este de remarcat, că nu sunt întemeiate 
argumentele de genul că evoluţia societăţii marchează diferenţe ce necesită 
a fi luate în seamă și pot fi atenuate prin aplicarea precedentului judiciar, dar 
și că precedentul judiciar necesită a fi aplicat în contextul extinderii Uniunii 
Europene sau a asocierii Moldovei la standardele UE.
144 Osmochescu N., Gamurari V. Hotărârile instanţelor judiciare şi rolul lor în codificarea progresivă a drep-

tului internaţional contemporan. În: Revista Naţională de Drept. Ediţie specială. Conferinţa Internaţio-
nală ştiinţifico-practică „Precedentul judiciar: aspecte teoretice şi practice”, Chişinău, 2007, p. 8-26.
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Or, menirea dreptului este de a aduce ordine în raporturile sociale, iar 
sistemul de drept național este întemeiat pe norma de drept constituțională 
al art.144 din Constituția RM care este imperativă, susținînd că „Justiţia se 
înfăptuieşte în numele legii numai de instanţele judecătoreşti”. Iar declararea 
constituțională a faptului că justiția este bazată pe lege, nulizează de fapt 
posibilitatea și capacitatea de aplicare a precedentului judiciar în Republica 
Moldova de către autoritățile judecătorești, care trebuie să se conducă 
exclusiv de lege și numai de lege. În caz contrar, acest fapt este în opinia 
noastră neconstituțional și ilegal, fiindcă conform art.7 al Constituției RM – 
„Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă”, și tot aici – „Nici o lege 
şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere 
juridică”.

Este de menționat că colizia doctrinară existentă în spațiul european, 
inclusiv în Republica Moldova, este recunoscută de mai mulți savanți care 
constată prezența ei [145].

Pornind de la faptul că dreptul reprezintă un set de reguli stabilite şi 
garantate de stat, având drept scop organizarea şi disciplinarea compor-
tamentului uman în societate, considerăm că colizia doctrinară constatată 
caracterizată de trăsături exprese neconstituționale, ar putea aduce grav 
prejudiciu protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 
societății moldave și statului moldovenesc, fapt care necesită implicarea 
atăt comunității științifice, dar și al organului legilsativ, care are în compe-
tența sa exclusivă regglementarea tuturor raporturilor juridice, dar și soluți-
onarea oricăror probleme de drept, inclsuiv de natură dcotrinară.

Publicat în materialele Conferinței internaționale 
științifico-practiceă „Particularitățile adaptării 
legislației Republicii Moldova și Ucrainei la 
legislația Uniunii Europene” (23-24 martie 
2018). Chișinău – P. 62-68. 
ISBN 978-9975-3222-0-1.

145 Zenati Frederic. Divergences de jurisprudence. La notion de jurisprudence en debats. La notion de 
divergence de jurisprudence. https://publications.univ-st-etienne.fr/product_contents.php?id_pro-
duit=134; Popescu S., Manea L. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene între sistemul de 
drept anglo-saxon şi cel romano-germanic. Valoare juridică, Buletin de informare legislativă nr.2, 2012, 
p. 3-7, www// http://www.clr.ro/ebuletin/2_2012/buletin_2_ 2012.pdf; Maria Jose Falcon y Tella. Case 
Law in Roman. Anglosaxon and Continental Law. Martinus Nijhoff Publishers. Koninklijke Brill nv. Lei-
den. The Netherlands, 2011. 235 p.; Michael J. Gerhardt. The Power of Precedent. New York: Oxford 
University Press, 2008. 92 p.; Fouchard Philippe. Vers un procès civil universel? Les règles transnatio-
nales de procédure civile de l’Américan Law Institute. Paris, 2001. 320 p.
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Rezumat
Autorul cercetează reforma de reorganizare a sistemului național al 

instanțelor judecătorești inițiat de Guvernul RM și problemele care afec-
tează înfăptuirea justiției, probleme grave care apar în cadrul realizării 
reformei. Investigațiile realizate, permit autorului să argumenteze pericolul 
juridic pentru cetățeni și daunele de sistem care vor fi generate în cazul 
reorganizării sistemului instanțelor judecătorești al Republicii Moldova.

***
La data de 29.02.2016, Guvernul RM a înaintat Parlamentului spre exa-

minare în mod prioritar proiectul de lege cu privire la reorganizarea siste-
mului instanțelor judecătorești nr.68 din 29 februarie 2016 (cu nota infor-
mativă respectivă146), fiind examinat deja și aprobat în prima lectură.

Scopul lucrării. În cadrul studiului de caz concret, efectuarea cercetării 
științifice a proiectul de lege cu privire la reorganizarea sistemului instan-
țelor judecătorești în contextul respectării normelor de drept național și 
internațional.

Metodele de cercetare științifică aplicate: studiu de caz, cercetare compa-
rată și interpretativă, sinteză juridică comparată.

Discuții științifice.
Elaborarea proiectului de lege cu privire la reorganizarea sistemului 

instanțelor judecătorești, a avut cumulativ atingerea următoarelor scopuri, 
și anume:

a) realizarea condiționalității ce rezultă din Matricea de politici, anexă a 
Acordului de finanțare dintre Guvernul RM și Uniunea Europeană privind 
Programul de suport al reformei justiției din 14.06.2013147;
146 Proiectul de lege cu privire la reorganizarea sistemului instanțelor judecătorești. http://justice.gov.

md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2015/iunie/L_reorganizare_sis-
tem_judecatoresc.pdf ; Nota informativă la proiectul Legii cu privire la reorganizarea sistemului instan-
țelor judecătorești. http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordo-
nare/2015/iunie/Nota_L_reorganizare_sistem.pdf.

147 Matricea de politici, anexă a Acordului de finanțare dintre Guvernul RM și Uniunea Europeană privind 
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b) în vederea corespunderii prevederilor Strategiei de reformă a secto-
rului justiției pentru anii 2011-2016148;

c) în vederea realizării Planului de acțiuni pentru implementarea Strate-
giei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016149;

d) în conformitate cu capitolul respectiv al Programului de activitate 
al Guvernului RM pe anii 2015-2018 – „Optimizarea hărții instanțelor de 
judecată și specializarea judecătorilor, precum și crearea completelor speci-
alizate, inclusiv în judecătoriile de primă instanță”;

e) pentru a asigura calitatea deciziilor, repartizarea aleatorie eficientă a 
dosarelor, îmbunătățirea administrării și optimizarea cheltuielilor de între-
ținere a instanțelor de judecată.

Totodată, dat fiind faptul declarării scopului proiectului respectiv de asi-
gurare a accesibilității și independenței sistemului judecătoresc, a fost tra-
sată atingerea următoarelor obiective:

a) consolidarea capacităților instituționale ale instanțelor judecătorești;
b) consolidarea independenței sistemului judecătoresc;
c) îmbunătățirea calității actului de justiție și sporirea eficienței instanțe-

lor judecătorești;
d) asigurarea utilizării cât mai eficiente a fondurilor publice disponibile 

pentru instanțele judecătorești și reducerea cheltuielilor de întreținere a 
sistemului;

e) îmbunătățirea calității justiției, inclusiv prin asigurarea repartizării uni-
forme a volumului de lucru în instanțele judecătorești din țară;

f) crearea premizelor pentru specializarea judecătorilor.
La examinarea subiectului de reorganizare a sistemului instanțelor jude-

cătorești din Republica Moldova, necesită a avea în vedere, că în conformi-
tate cu practica jurisprudenței constituționale, menținută prin Hotărârea 
Curții Constituționale nr.3 din 09.02.2012, a fost considerată inaccepta-
bilă modificarea structurii actuale a sistemului judecătoresc, fiind statuat 
în p.68 din Hotărârea Curții că „sistemul judecătoresc în ansamblu, care a 
fost optimizat prin reorganizare” […]”din anul 2003 activează într-un nou cadru 
legislativ ajustat la standardele europene”[…].”Or instabilitatea legislativă şi 
instituţională, care se atestă ca urmare a modificărilor operate prin Lege[…] va 
duce inevitabil la încălcarea dreptului justiţiabililor la un proces echitabil”150.

Programul de suport al reformei justiției din 14.06.2013 aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.669 
din 02.09.2013.

148 Strategia de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 aprobată prin Legea nr.231 din 
25.11.2011.

149 Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-
2016 aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.6 din 16.02.2012.

150 Hotărârea Curții Constituționale nr.3 din 09.02.2012 pentru controlul constituționalității unor preve-
deri din Legea nr.163 din 22 iulie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Sesiza-
rea nr.30a/2011).
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Este de menționat, că conform Hotărârii Curții Constituționale nr.3 din 
09.02.2012, astfel de măsuri privind reorganizarea sistemului judecătoresc, 
trebuie să fie în concordanță cu principiile statului de drept, al separării 
şi colaborării puterilor în stat enunțat în articolul 6 din Constituţie, prin-
cipiul constituțional al independenței justiției, dar și a securității juridice. 
În contextul dat, remarcăm p.67 a Hotărârii Curții Constituționale nr.3 din 
09.02.2012, în care Curtea Constituțională a statuat, că „principiul securi-
tăţii juridice nu se referă la protecţia bunurilor sau a persoanelor conform unei 
concepţii tradiţionale asupra securităţii, ci se referă la protecţia drepturilor 
fundamentale prin stabilitate legislativă, implicit instituţională”, or „este ştiut 
că principiul securităţii juridice îşi are originea în dreptul german, care a con-
sacrat protecţia cetăţenilor împotriva efectelor secundare ale legii, în special a 
incoerenţelor legislative care pot decurge din schimbări repetate ale acesteia, 
în acest sens Consiliul Constituţional din Franţa a arătat că securitatea juridică 
are ca elemente accesibilitatea şi caracterul inteligibil al legii (Francois Luchaire 
– Cahiers du Conseil Constitutionnel nr.11). Curtea de Justiţie a Uniunii Euro-
pene a preluat acelaşi sens al conceptului de securitate juridică în Cauza Bosch 
soluţionată prin Decizia din 6 aprilie 1962. În acelaşi sens s-a pronunţat şi Cur-
tea Europeană a Drepturilor Omului prin hotărîrile din 26 aprilie 1979 şi 22 
septembrie 1994 în cauzele „Sunday Times împotriva Marii Britanii” şi „Hen-
trich împotriva Franţei”.

De asemenea, necesită a se ține cont de faptul că potrivit jurispruden-
ţei Curţii Europene referitor la instituirea instituției judecătorești, sintagma 
“instituită de lege” din articolul 6 al Convenţiei, presupune că o instanță 
instituită de lege trebuie să îndeplinească o serie de condiții, precum inde-
pendența membrilor săi şi durata mandatului lor, imparţialitate şi existenţa 
garanţiilor procedurale151.

Astfel, CEDO a indicat clar, că expresia “instanţă independentă şi impar-
ţială, instituită de lege” evocă mai curând ideea de organizare decât cea de 
funcționare, cea de instituire decât de procedură.

În contextul remarcat este de reținut, că din proiectul de lege promovat 
deja în Parlamentul RM (argumentat de o notă informativă neconformă pre-
vederilor exprese ale art.20, art.22 alin.(2) și (5), art.25 alin.(4), art.26, art.30, 
art.31 ale Legii 780/2001), derivă mai multe probleme care țin de concept 
dar și de tehnică legilsativă, fără însă a fi oferite atât specialiștilor din dome-
niu și cercetătorilor științifici, cât și parlamentarilor dar în primul rând cetă-
țenilor, publicului larg, soluțiile respective. Anume acest aspect ne obligă să 
trecem în revistă următoarele probleme sistemice și colizii juridice care sînt 
generate de reforma de optimizare a hărții judiciare naționale, și anume:
151 a se vedea Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cauza „Coёme şi alţii v. Belgia”, § 99
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a) La baza elaborării acestui proiect de lege a stat studiul cu privire la 
optimizarea hărții judiciare din Republica Moldova, prezentat de către Cen-
trul de Resurse Juridice din Moldova în anul 2014152. Totodată, este de men-
ționat, că la baza studiului remarcat a stat informația referitoare la activita-
tea instanțelor judecătorești colectată pe parcursul anilor 2010-2013. După 
cum au atenționat și autorii studiului, acesta nu conține o analiză profundă 
a costurilor de infrastructură ale instanțelor.

Astfel, studiul pe care se bazează proiectul de lege dat, fiind elaborat 
în anul 2013 cu date de referință din anii 2010-2012, în final conține trei 
scenarii pentru „potențiala optimizare” a instanțelor judecătorești, anterior 
deja optimizate în a.2003, dar și în a.2011153. Este de menționat că proiectul 
de lege înaintat nu ia la bază nici unul din scenariile propuse, dar cuprinde 
elemente ale celor trei scenarii elaborate, fiind prezentată de fapt o lipsă de 
argumentare expresă, legală și temeinică a conceptului și măsurilor propuse 
de reorganizare a sistemului național al instanțelor judecătorești.

b) Proiectul de lege nu ține cont de procedura existentă de numire a 
judecătorilor prin transfer, care potrivit art.13 al Legii nr.544/1995 cu pri-
vire la statutul judecătorului, judecătorii sunt supuşi evaluării performanţe-
lor, în cazul „transferării la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferi-
oară”. Totodată, potrivit Regulamentului cu privire la criteriile de selecţie, 
promovare şi transferare a judecătorilor aprobat prin Hotărîrea Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.211/8 din 5 martie 2013, condiţiile obligatorii 
şi criteriile de selecţie pentru transferul judecătorilor la o instanţă judecă-
torească de acelaşi nivel sau la o instanţă judecătorească inferioară, jude-
cătorii pot fi transferaţi la o altă instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă 
judecătorească inferioară ţinînd cont de anumite condiționări. Astfel, pro-
iectul vizat face abstracție de reglementările respective, stabilind o altă 
modalitate de transfer a judecătorilor, modalitate care nu se regăsește în 
legilsația națională.

c) Proiectul de reorganizare a instanțelor judecătorești nu propune 
mărirea sau micșorarea numărului optim de judecători per sistem, totodată 
152 ONG „Centrul de Resurse Juridice din Moldova”. Studiu cu privire la optimizarea hărții judiciare din 

Republica Moldova.a.2014. http://crjm.org/wp-content/uploads/2014/06/2014-Studiu-Optimiz-Har-
taJud-MD_ro-web.pdf.

153 La 22 iulie 2011 Parlamentul a adoptat Legea nr.163 pentru modificarea şi completarea unor acte legis-
lative, prin care a operat un şir de modificări în legislaţia ce reglementează organizarea şi funcţionarea 
sistemului judecătoresc, în particular în: • Legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecă-
torească;  • Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului;  • Legea nr.789-XIII 
din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie;  • Codul de procedură civilă al Republicii 
Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003,  • Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 
14 martie 2003, precum şi în alte legi referitoare la funcţionarea instanţelor judecătoreşti specializate. 
Totodată, prin Legea nr.163 Parlamentul a abrogat: • Legea nr.970-XIII din 24 iulie 1996 cu privire la 
instanţele judecătoreşti economice şi  • Legea nr.836-XIII din 17 mai 1996 cu privire la sistemul instan-
ţelor judecătoreşti militare.
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exemplul prezentat de către autor (Guvernul RM) de modificare a structurii 
judecătoriilor Bălţi, Sîngerei şi Făleşti, indică că numărul de judecători se 
majorează, fapt care atrage după sine şi majorarea numărului funcţiilor de 
asistenți şi grefieri. În acest sens este importnat de a face trimitere la studiul 
de fezabilitate privind optimizarea hărții instanțelor judecătorești din Repu-
blica Moldova elaborat de USAID ROLISP, ONG „Institutul de Management 
al Justiției”, Institutul de Proiectări „Urbanproiect” și „Centrul de Resurse 
Juridice din Moldova” în iulie a.2015 și prezentat către Ministerul Justiției, 
Consiliul Superior al Magistraturii și Departamentul de Administrare Jude-
cătorească154. Or acest studiu prevede „că estimările costurilor includ costu-
rile de construcție, renovare, pregătire a terenului pentru construcție, costuri 
nemateriale (licențe, taxe, asigurare, proiectare și lucrări de inginerie, mobilier și 
echipament) și fondul de 15% pentru cheltuieli neprevăzute”.

Astfel, urmare realizării acestei reorganizări majore a sistemului jude-
cătoresc, costul ei estimativ depășește 1 miliard de lei (76,1 mil Euro), iar 
nota informativă de la proiect nu indică sursa de acoperire a costurilor date, 
și nu se ține cont de anumite condiționări (expuse pe parcurs în prezenta 
lucrare), care de fapt vor majora suma prognozată în proporții substanțiale 
nedefinite și neluate în calcul de autorul proiectului.

De asemenea, nota informativă la proiectul de lege dat nu conţine infor-
maţii cu privire la calculul detaliat al fondului de salarizare în partea ce ţine 
de redistribuirea unităţilor de personal pe noua structură, argumentarea 
încadrării în mijloacele planificate pentru retribuirea muncii angajaţilor 
instanţelor judecătoreşti, precum şi încadrarea în cadrul legal existent ce 
reglementează condiţiile de salarizare a personalului acestor autorităţi.

Totodată, în contextul reorganizării instanțelor judecătorești cu 
menținerea la prima etapă a sediilor existente, nu se evidențiază un impact 
financiar pozitiv în partea ce ține de economiile mijloacelor financiare, 
deoarece aceleași cheltuieli de regie urmează a fî suportate până în anul 
2019. In același timp, pentru unificarea sediilor instanțelor judecătorești sunt 
necesare alocații financiare considerabile pentru construcția noilor sedii, 
pentru a putea satisface cerințelor de amplasare a unui număr mai mare de 
angajați. Iar conform Hotărârii Guvernului nr.1029 din 19 decembrie 2013 
«Cu privire la investițiile capitale publice», cheltuielile pentru proiectele de 
investiții capitale se includ în buget doar dacă au fost respectate procedurile 
de pregătire şi aprobare a acestora, conform punctului 9 din Regulamentul 
cu privire la proiectele de investiții capitale publice, aprobat prin Hotărârea 
nominalizată, fapt care nu se regăsește în proiectul dat.
154 USAID ROLISP, ONG „Institutul de Management al Justiției”, Institutul de Proiectări „Urbanproiect” și 

ONG „Centrul de Resurse Juridice din Moldova”. Studiul de fezabilitate privind optimizarea hărții instan-
țelor judecătorești din Republica Moldova. a.2015. http://crjm.org/wp-content/uploads/2015/08/Mol-
dova-Optimiz-instatelor.pdf 
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In contextul celor susmenționate, este necesar de avut în vedere, că 
conform informației aferente proiectului de la Ministerul Finanțelor, odată 
cu demararea procesului de reformare a sistemului judecătoresc, în peri-
oada 2012-2015, pentru renovarea şi dotarea sediilor instanțelor judecă-
torești, deja au fost alocate și valorificate cheltuieli de circa 233,2 mil.lei.

Astfel constatăm, că nota informativă la proiectul de lege conține erori și 
necorespunderi, iar declararea faptului, că reorganizarea propusă se va face 
cu scopul de a asigura accesibilitatea cetățeanului la sistemul judecătoresc 
și întru apărarea drepturilor omului nu este probată cu argumente și calcule, 
ele fiind lipsă, contrar cerințelor Legii privind actele legislative nr.780/2001.

d) Adoptarea proiectului de lege privind reorganizarea sistemului nați-
onal judecătoresc, în redacţia propusă va crea impedimente majore în pro-
cesul de înfăptuire a justiţiei în RM. Or, proiectul în cauză nu se referă în 
genere la metodele optime ce ar permite interacţiunea eficientă a organe-
lor de drept, administraţia publică şi instanţele de judecată. Astfel, putem 
concluziona, că proiectul de lege contravine prevederilor Legii nr.764 din 
27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Mol-
dova care stabilește organizarea administrativ – teritorială a statului, deve-
nind necesare corelarea ei la expunerea în redacție nouă a Anexei nr.2 
„Judecătoriile şi localităţile din raza de activitate a acestora” din Legea nr.514-
XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, deoarece odată cu 
fuziunea judecătoriilor se modifică circumscripția acestora, fapt care nece-
sită și o expunere în redacție nouă a Anexei nr.3 „Curţile de apel, judecătoriile 
din circumscripţia lor şi localităţile lor de reşedinţă” din Legea nr.514-XIII din 6 
iulie 1995 privind organizarea judecătorească.

e) Cu referire la examinarea cauzelor penale, în conformitate cu preve-
derile respective ale Codului de procedură penală, aplicarea arestului se 
decide de judecătorul de instrucție. Respectiv, organul de poliție de fiecare 
dată va transporta reținuții în altă localitate, fapt care cumulat la distanțe 
mai mari vor necesita cheltuieli suplimentare din bugetul de stat. Același 
lucru îl putem menționa şi când este vorba despre agenții constatatori, dar 
și avocații din oficiu. Toate împreună vor conduce la suportarea costurilor 
majorate nejustificate din contul bugetului de stat, fapt care nu este luat în 
calcul, dar și nereflectat în nota informativă la proiectul de lege dat – aspect 
care contravine prevederilor art.22 al Legii nr.780-XI din 27 decembrie 
2001 privind actele legislative.

f) Din proiectul de lege supus cercetării reiese (fapt neindicat și necal-
culat în proiect), că pentru a asigura funcționalitatea întregului sistem 
judecătoresc va fi necesară configurarea/elaborarea/ajustarea Programu-
lui Integrat de Gestiune a Dosarelor (PIGD) – program informativ existent 
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actualmente, sau distribuirea aleatorie va fi una defectuoasă și neconformă, 
or urmare repartizării aleatorii a dosarelor în cadrul judecătoriei reorgani-
zate fără reconfigurarea/ajustarea PIGD, dosarul poate fi distribuit la alte 
sedii decât cel aflat în sediul raional unde locuiește cetățeanul.

În aceste condiții, sau va fi aplicat principiul distribuirii aleatorii pe raza 
judecătoriilor nou formate și consolidate, dar va fi nejustificat de scump și 
ineficient pentru cetățeni și deci pentru justiție, sau se va încălca principiul 
distribuirii aleatorie a dosarelor fiind menținută distribuirea în cadrul vechi-
lor judecătorii, dar atunci va fi în detrimentul justiției nefiind motivată însăși 
necesitatea reorganizării sistemului judecătoresc.

Astfel, dacă are loc reformatarea hărții judiciare, majoritatea justițiabi-
lilor (în special cei cu domiciliul la sate) vor fi puși în situația de a suporta 
cheltuieli majore pentru a ajunge la noile sedii ale instanțelor judecătorești 
reorganizate. În acest context, necesită a avea în vedere, că marea parte din 
populația țârii va fi afectată grav la capitolul accesului la justiție din cauza 
veniturilor mici ale lor. Astfel, acestor persoane, prin normele de drept pro-
puse în proiectul de lege dat, dar și prin reforma hărții judiciare propuse 
de Guvernul RM, le va fi îngrădit accesul la justiție și respectiv la apărare, 
fapt care contravine art.20 și art.26 ale Constituției RM care prevăd expres 
că „nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiție” și „dreptul la apărare este 
garantat”.

g) Autoritățile publice locale din teritoriu, de regulă nu dețin resurse 
financiare suficiente, iar deplasarea reprezentantului lor la instanțele jude-
cătorești poate deveni dificilă, astfel fiind pusă în pericol posibilitatea apă-
rării unor drepturi sau interese legitime comunitare sau/și de stat, or nepre-
zentarea reprezentantului unei pârți, citată legal, la o ședință de judecată 
poate să se soldeze cu emiterea unei încheieri de scoatere a cererii de pe 
rol sau cu pronunțarea unei hotărâri fără ca una dintre pârțile în proces să-şi 
prezinte toate dovezile şi să facă toate cererile şi demersurile, fapt care con-
travine art.20 și art.26 ale Constituției RM. Astfel, cu referire la cauzele de 
contencios administrativ, ar exista riscul că acestea să fie judecate în mod 
arbitrar, dar și riscul creării premizelor pentru deposedări abuzive de propri-
etate a unităților administrativ-teritoriale, fapt care ar contravine art.1 alin.
(3) și art.4 ale Constituției RM.

h) Ținem să atragem atenția, că una dintre problemele care derivă din 
proiectul de lege dat, este distanța pînă la instanța de judecată competentă, 
inclusiv timpul necesar pentru parcurgerea acesteia. Reieșind din faptul că în 
Republica Moldova infrastructura este slab dezvoltată (transport insuficient 
sau neregulat, drumuri de calitate joasă), lichidarea instanței judecătorești 
locale și lărgirea sectorului de funcționare a unei instanțe din alt raion, ar 



118

VALERIU KUCIUK • VICTOR PUȘCAȘ

putea crea impedimente serioase pentru exercitarea dreptului persoanelor 
la liberul acces la justiție. În același context, menționăm despre importanța 
asigurării accesului la justiție pentru toți justițiabilii, or, prin comasarea 
judecătoriilor în varianta propusă, justițiabilii vor fi în dezavantaj din 
cauza lipsei infrastructurii adecvate. Prin urmare, cheltuielile suplimentare 
suportate de justițiabili îi vor determina să renunțe la adresarea în instanța 
de judecată sau vor condiționa solicitări privind amânarea ședințelor de 
judecată. Acest fapt, ar putea genera tergiversarea examinării dosarelor 
şi contrarietate în rândul cetățenilor. De asemenea, aceasta înseamnă că 
o mare parte de cetățeni nu vor putea fi prezenți la procesele respective 
fiindcă participarea la o judecată le va răpi toată ziua respectivă, or oricare 
angajator nu va tolera lipsa periodică a angajatului de la serviciu. De aceea, 
considerăm că bugetul cetățeanului nu va putea acoperi costurile viitoare 
de bani și de timp, în legătură cu aceste schimbări radicale propuse din 
sistemul național judecătoresc.

În cazul dat ar putea să se încalce una din garanțiile juridice fundamentale 
ale unui proces echitabil şi anume: participarea nemijlocită a justițiabilului la 
ședințele de judecată. În acest mod, putem menționa, că starea de fapt va 
conduce la o neconformitate cu prevederile exprese ale art.54 al Constituției 
RM privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți.

i) Proiectul de lege propus nu este relevant nici la criteriile expuse în 
Raportul Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ) pentru anii 2011-
2012 privind reforma justiției, deoarece este important ca în procesul de 
reorganizare/lichidare să nu fie încălcate principiile fundamentale ale jus-
tiției (accesul la justiție, consacrat de CEDO, respectarea termenului rezo-
nabil în soluționarea cauzei) și drepturile părților în cadrul proceselor puse/
se află pe rol în instanțele de judecată naționale, astfel fiind pusă în peri-
col calitatea justiției, or „numai prin folosirea unor repere corecte – legate de 
aşteptările cetăţenilor şi ale societăţii – putem sa ne asumăm obiective con-
crete de creştere a credibilităţii justiţiei” 155.

Totodată, Raportul Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare recomandă 
expres următoarele criterii pentru a fi luate în calcul în procesul unei even-
tuale optimizări: răspândirea populației; distanțele geografice și accesul la 
transportul public; existența și accesul (informatizat) la servicii de suport și/
sau infrastructură; un număr suficient de cauze pentru a permite utilizarea 
eficientă a instanțelor și parchetelor; un număr adecvat de judecători și de 
procurori și de personal auxiliar care să garanteze continuitatea în situația 
unui concediu medical sau în alte cazuri în care judecătorii lipsesc.
155 Evaluarea calității în Justiție. Raportul Grupului de lucru „Managementul Calităţii” – Reţeaua Europeană 

a Consiliilor Judiciare (RECJ). http://www.alexandrina-radulescu-csm.ro/docs/evaluarea-calitatii-in-jus-
titie.pdf .
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j) Proiectul de lege dat nu ține cont de situația de facto și de jure nefastă 
și costisitoare existentă actualmente pentru bugetul de stat, dar și a uni-
tăților teritoriale administrative de diferite niveluri, situație care se va mai 
agrava substanțial în cazul majorării costurilor totale (o parte din ele nei-
dentificate), dar și transferurilor masive de personal judecătoresc și aferent 
procedurilor judecătorești – procurorii, avocații, alte persoane din sistemul 
bugetar de stat. Iar având în vedere faptul, că proiectul de lege dat prevede 
că judecătorii, grefierii şi alți angajați la instanța judecătorească ulterior vor 
fi transferați în alte localități, această situație ar putea să conducă inclusiv la 
„încălcarea principiului inamovibilității” dar și a (principiului independenței) în 
activitatea autorităților judecătorești.

Este de remarcat că denumirea proiectului de lege este „cu privire la reor-
ganizarea sistemului instanțelor judecătorești”, dar în acest proiect de lege în 
capitolul II se regăsesc și modificări la mai multe acte legislative, și anume 
la Legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, 
Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, 
Anexa la Legea nr.853-XIII din 29 mai 1996 cu privire la reorganizarea sis-
temului instanţelor judecătoreşti, Codul de procedură penală al Republicii 
Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 și Codul de procedură civilă al 
Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003.

Astfel, nici însăți denumirea proiectului de lege nu este conformă pre-
vederilor art.32 alin.(4) al Legii 780/2001 care stipulează, că „în cazul unei 
legi de modificare şi completare a mai multor acte legislative, fiecărui act 
i se consacră un articol, numerotat cu cifre romane”, din care fapt rezultă 
necesitatea redenumirii respective a proiectului dat care va fi o lege de 
modificare și completare a mai multor acte legislative, cu reconsacrarea și 
renumerotarea articolelor.

Concluzii
În contextul celor sus expuse, considerăm important de a avea în vedere 

următoarele aspecte ce țin de proiectul de lege dat:
a) se declară, că proiectul de lege este înaintat ca o realizare a angaja-

mentelor asumate de către Republica Moldova în raport cu Uniunea 
Europeană,

b) se susține că scopul proiectului de lege este promovarea asigurării 
calității deciziilor, repartizării aleatorie eficiente a dosarelor, îmbu-
nătățirea administrării și optimizarea cheltuielilor de întreținere a 
instanțelor de judecată.

Dar în realitate, în opinia noastră, proiectul de lege cu privire la reorga-
nizarea sistemului instanțelor judecătorești, vine să traumeze sistemul nați-
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onal de justiție existent actualmente, să genereze probleme grave pentru 
justițiabili, pentru cetățeni, în special la compartimentul „accesul la justiție” 
și „dreptul la apărare”, or înrăutățirea situației existente este în contradic-
ție directă cu prevederile art.20 alin.(2) al Constituției RM care statuează 
expres, că „Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiție”, încălcând totodată 
drepturile și libertățile fundamentale ale omului și cetățeanului, prin care 
fapt violează art.54 alin.(1) al Constituției RM care interzice expres, că „În 
Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua 
drepturile și libertățile fundamentale ale omului și cetățeanului”.

De asemenea, considerăm că prevederile noi ale proiectului de lege 
vor conduce la scăderea substanțială a eficienței activității instituțiilor de 
judecată naționale, fiind puse în pericol independența instituțională și ope-
rațională ale acestora, îngrădindu-se real accesul cetățenilor la justiție și 
violîndu-se dreptul lor la apărare, care concomitent cu majorarea costurilor 
(inclusiv financiare) pentru societate și cetățeni, vor dicta scăderea drastică 
a credibilității justiției la justițiabilii din Republica Moldova, dar și cetățenii 
RM aflați în străinătate.

În concluzie atragem atenția, că vizavi de activitatea actualului sistem de 
organizare judecătorească care actualmente este unul funcțional și eficient, 
remarcăm următoarele considerațiuni:

a) actualmente nu există motive obiective ca actualul sistem de organi-
zare judecătorească să fie declarat invalid cu obstrucționarea accesu-
lui fizic la justiție a justițiabililor și cu costuri exagerate ale bugetului 
de stat și celui public;

b) presupunerile privind eventuala economie bugetară prognozată în 
viitor sunt unele fără temei și fără argumentări substanțiale;

c) costurile reale ale reorganizării sistemului de organizare judecăto-
rească nu sunt evaluate și respectiv nu sunt reflectate în nota infor-
mativă anexată la proiect. Totodată, costurile indicate în nota infor-
mativă în realitate vor fi mult mai mari pentru bugetul de stat, dar în 
special pentru justițiabili.

d) declararea faptului, că reforma sistemului de organizare judecăto-
rească se va face cu scopul de a asigura accesibilitatea cetățeanului 
la sistemul judecătoresc și întru apărarea drepturilor omului nu este 
probată cu argumente și calcule, ele fiind lipsă, contrar cerințelor 
Legii privind actele legislative nr.780/2001, în special al art.21.

e) starea faptică reală și cercetarea prezentului studiu de caz denotă, că 
drepturile omului și ale cetățeanului vor fi grav afectate de reforma 
propusă de Guvernul RM în vederea reformatării hărții judiciare din 
RM.
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Investigarea efectuată, dar și rezultatele studiului de caz susexpus asu-
pra proiectului de lege cu privire la reorganizarea sistemului instanțelor 
judecătorești nr.68 din 29 februarie 2016, promovat de Guvernul Republicii 
Moldova și aprobat în prima lectură de către Parlamentul RM, ne obligă să 
concluzionăm următoarele:

1. promovarea și implementarea proiectului de lege cu privire la reor-
ganizarea sistemului național al instanțelor judecătorești contravine 
normelor de drept constituționale și a Hotărârilor respective ale Cur-
ții Constituționale, care încă în a.2012 a apreciat sistemul judecăto-
resc național din RM ca fiind un sistem „optimizat prin reorganizare” 
care „activează într-un nou cadru legislativ ajustat la standardele euro-
pene”156;

2. implementarea proiectului va avea un efect semnificativ negativ 
pentru asigurarea calității actului de justiție în Republica Moldova, 
având rezonanță asupra eficienței sistemului judecătoresc, distribu-
ției echitabile a sarcinilor între instanțele judecătorești, precum și a 
utilizării eficiente a fondurilor publice în Republica Moldova;

3. realizarea proiectului de reorganizare a sistemului național al instan-
țelor judecătorești nu va conduce la asigurarea calității deciziilor, la 
repartizarea aleatorie eficientă a dosarelor, la îmbunătățirea adminis-
trării și optimizarea cheltuielilor de întreținere a instanțelor de jude-
cată naționale;

4. atât conceptul propus de Guvernul RM de reorganizare a sistemului 
național al instanțelor judecătorești, cât și normele de drept propuse 
în proiectul de lege cu privire la reorganizarea sistemului instanțelor 
judecătorești, le considerăm litigioase, defectuoase și neconforme 
normelor constituționale ale Republicii Moldova, dar și cadrului legis-
lativ aferent lor;

Publicat în: Legea şi Viaţa, Chişinău, 2016, 
nr.5, p.4-9, http://legeasiviata.in.ua/
archive/2016/5-1/5-1.pdf, https://ibn.idsi.md/
en/author_journ_articles/30237/42?page=1

156 art.20 alin.(2) și art.54 alin.(1) ale Constituției RM, Hotărârea Curții Constituționale nr.3 din 09.02.2012 
pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr.163 din 22 iulie 2012 pentru modifica-
rea și completarea unor acte legislative (Sesizarea nr.30a/2011).
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children’s rights both legally and doctrinally. Concluded about the need to 
ensure the legality, the authors comes up with scientific recommendations 
to improve the constitutional jurisdiction in Republic of Moldova.

Keywords: The Parliament, the Ombudsman, constitutionality, Republic 
of Moldova, the Constitution of Republic of Moldova.

***
Întroducere. La 16 iulie 2015, Curtea Constituțională a Republicii Mol-

dova a examinat în ședință publică, cu participarea organizațiilor neguver-
namentale din domeniul drepturilor omului, controlul constituționalității 
Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr.140 privind numirea în func-
ția de avocat al poporului pentru drepturile copilului (în continuare Hotărâ-
rea Parlamentului RM nr.140).

157 NOTORIETATEA NU SE PROBEAZĂ or CEEA CE ȘI TREBUIA DE DEMONSTRAT
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Potrivit hotărârii Curții Constituționale, legislația prevede condițiile de 
eligibilitate pentru funcția de avocat al poporului şi avocat al poporului pen-
tru drepturile copilului, printre ele fiind şi „activitatea notorie în domeniul 
apărării şi promovării drepturilor omului”.

Curtea Constituțională reținând că profesionalismul şi notorietatea con-
stituie două elemente-cheie care fac ascultată această persoană de celelalte 
autorități şi instituții ale statului, din analiza circumstanțelor particulare ale 
cauzei, nu a putut constata îndeplinirea condiției activității notorii în dome-
niul apărării şi promovării drepturilor omului.

Subliniind rolul major pe care îl are avocatul poporului pentru garanta-
rea efectivă a drepturilor omului, dar şi imperativul respectării condițiilor 
legale de către persoana chemată să ocupe această funcție importantă pen-
tru protecția drepturilor şi a libertăților fundamentale, Curtea în concluzie, 
a îndemnat Parlamentul să acționeze în spiritul legalității şi cu prudență în 
selectarea, evaluarea şi numirea candidaților pentru funcția de avocat al 
poporului, statuând că numirea unei persoane într-o funcție care presupune 
garantarea drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului şi respectarea 
legilor nu poate fi viciată chiar de nerespectarea dispozițiilor legale prevă-
zute pentru aceasta. 

Cu toate că iura novit curia, urmare unei analize științifice a cazului dat, 
circumstanțelor aferente dar și a hotărârii pronunțate de Curtea Constituți-
onală la 16.07.2015[158], constatăm că aspectele de procesualitate aplicată, 
de exercitare a competenței jurisdicționale, dar și alte subiecte aferente 
vizavi de Curtea Constituțională, generează mai multe necesități de studiu, 
fapt care obligă autorii la o cercetare științifică multiaspectuală.

Scopul lucrării: In foro scientiae, se efectuează analiza juridică a cazului 
de judecare constituțională a unui subiect de drept constituțional, care ține 
de principiile și practica de activitate ale Curţii Constituţionale în lumina 
principiului legalității [159].

Metodele de cercetare științifică aplicate: inductivă și deductivă, de 
analiză juridică multiaspectuală și sistemică, cercetare comparativă și inter-
pretativă.

Analize și considerațiuni de drept. Rezultate obținute și discuții.
Privind practica existentă a Curții Constituționale de jurisprudență consti-

tuțională la examinarea cazurilor similare.

158 Numirea în funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului – neconstituțională. http://www.
constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=658&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/
Numirea-dnei-Ecaterina-Burlacu-in-functia-de-Avocat-al-Poporului-pentru-drepturile-copilului-ne-
constitutionala 

159 Art.3 al Legii nr.502 din 16.06.1995 „Codul jurisdicţiei constituţionale”. Publicată la 28.09.1995 în MO 
nr.53-54 
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La 03 iulie 2015, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea 
nr. 140 privind numirea în funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile 
copilului.

Întrucât Hotărârea Parlamentului nr.140 este un act juridic cu caracter 
individual care vizează desemnarea unei persoane fizice într-o funcție de 
demnitate publică, iar respectiv cerința de a efectua controlul constituți-
onalității de către Curtea Constituțională a vizat procedurile juridice apli-
cabile doar adoptării actului respectiv, considerăm relevantă în acest sens 
constatarea jurisprudenței existente la moment a practicii acumulate de 
Curte în domeniul respectiv, fiindcă contra factum non datur argumentum.

Astfel, anterior, Curtea Constituțională, în baza Hotărârii nr.10 din 16 
aprilie 2010, a decis să admită pentru controlul constituționalității, sub 
aspectul formei şi procedurii de adoptare, actele emise de Parlament, Pre-
ședintele Republicii Moldova şi Guvern referitoare la persoane oficiale 
exponente ale unui interes public deosebit, alese sau numite pentru durata 
mandatului. Deci, în hotărârea sa sus-menționată, Curtea Constituțională 
s-a determinat, că la actele administrative cu caracter individual referitoare 
la persoanele oficiale exponente ale unui interes public deosebit, va rea-
liza aprecierea juridică a circumstanțelor de drept în limitele prevederilor 
constituționale și principiilor de drept general recunoscute. Totodată, în 
aceiași hotărâre, Curtea a stabilit că nu se va pronunța asupra circumstan-
țelor de fapt, un astfel de control fiind de competența instanțelor de drept 
comun, concluzionând că actele respective “trebuie să fie examinate numai 
în aspect formal, prin stabilirea competenței autorității publice centrale de a 
emite actul individual şi respectării procedurii de adoptare, fără să fie exami-
nate circumstanțele de fapt ale cauzei”, și statuând că “actele emise de Parla-
ment, Președintele Republicii Moldova şi Guvern referitoare la persoanele ofici-
ale exponente ale unui interes public deosebit, alese sau numite pentru durata 
mandatului atribuit, pot face obiect al controlului constituționalității sub aspec-
tul formei şi procedurii de adoptare”[160].

Puțin mai târziu, exact aceleași principii au fost reiterate și aplicate de 
Curtea Constituțională în hotărârile sale ulterioare – nr.11 din 27 aprilie 
2010 pentru controlul constituționalității a Hotărârii Parlamentului nr.30-
XVIII din 4 martie 2010 privind eliberarea din funcție a Președintelui Curții 
Supreme de Justiție, nr.14 din 7 iulie 2011 pentru controlul constituționa-
lității Hotărârii Parlamentului nr.83 din 21 aprilie 2011 privind numirea în 
funcția de Președinte al Curții de Conturi, nr.18 din 4 octombrie 2011 pen-
tru controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr.122 din 5 iulie 
160 Hotărârea Curții Constituționale nr.10 din 16.04.2010 pentru revizuirea Hotărîrii Curţii Constituţionale 

nr.16 din 28.05.1998 «Cu privire la interpretarea art.20 din Constituţia Republicii Moldova» în redacţia 
Hotărîrii nr.39 din 09.07.2001 //Monitorul Oficial 58-60/9, 23.04.2010
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2011 privind eliberarea din funcție a Președintelui Curții Supreme de Justi-
ție şi nr.8 din 20 mai 2013 pentru controlul constituționalității unor hotărâri 
ale Parlamentului referitoare la numirea şi revocarea Procurorului General.

Deci, hotărârile menționate ale Curții Constituționale au format o prac-
tică a jurisprudenței constituționale aplicate de Curtea Constituțională, 
care stabilește exact modalitatea de abordare juridică a subiectelor ce țin 
de numirea în funcție a demnitarilor publici, și cum necesită a fi efectuat 
controlul constituțional al legalității legilor şi hotărârilor respective ale 
Parlamentului[161]. Totodată, putem constata că oricare deviere a Curții 
Constituționale de la practica juridică stabilită, denotă o revizie a principi-
ilor anterior anunțate și aplicate de Curtea Constituțională la exercitarea 
jurisdicției constituționale în cazurile respective.

În contextul dat, la cercetarea și analiza cazului de control constituțional 
al Hotărârii Parlamentului nr.140, putem constata aplicarea de către Cur-
tea Constituțională a altor modalități de abordare a subiectelor de control 
constituțional, fiind aplicată și o altă modalitate procesuală dar și de fond la 
efectuarea controlului constituțional, fiind declarate drept necesare pentru 
asigurarea garantării drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului.

Contrar celor sus expuse, potrivit savantului Ion Deleanu[162], opinie 
împărtășită și de autori, deciziile Curții Constituționale fiind obligatorii, ele 
sânt mai întâi obligatorii pentru înseși completele de judecată ale Curții, în 
scopul asigurării unei practici unitare și a stabilității ordinii constituționale.

De aceiași părere este Grigorii Vasilevici, președintele Curții Constitu-
ționale din Republica Belarus[163] dar și alți savanți[164] care consideră că 
dreptul precedentar constituțional a intrat într-o nouă etapă a evoluției sale, 
fiindcă precedentele trebuie respectate anume pentru a asigura uniformi-
tatea, continuitatea și claritatea normelor de drept și aplicării lor, anume 
precedentul judiciar fiind instrumentul cel mai important de protecție a 
drepturilor și libertăților cetățenilor.

Privind procedurile aplicate ale jurisdicției constituționale și participarea 
Amicus Curiae.

La examinarea cauzei de neconstituționalitate a Hotărârii Parlamentului 
nr.140, de către Curtea Constituțională au fost invitate să participe la pro-
ces în calitate de Amicus Curiae[165] opt organizații neguvernamentale (în 
161 Art.4 alin.(1) lit.a) al Legii nr.502 din 16.06.1995 „Codul jurisdicţiei constituţionale”. Publicată la 

28.09.1995 în MO nr.53-54 
162 Ion Deleanu. „Justiția constituțională”. Ed.Lumina Lex, a.1995, p.378.
163 Grigorii Vasilevici. „Deciziile Curții Constituționale ca izvoare de drept și corelația lor cu actele altor 

instanțe judecătorești”. În Culegerea Justiția constituțională: actualitate și perspectivă, Ed.Cartdidact, 
Chișinău, 2005, p.54.

164 Bibilo V.N. „Activitatea reglementativă a judecătorilor la înfăptuirea justiției”. Судовы весник. 1997. 
Nr.3, p.52; Bogdanovschaia I.Iu. „Precedentul judiciar, izvor de drept”. Statul și dreptul. 2002. Nr.12. p.8

165 Jost, Kenneth. 2001. «The Amicus Industry.» California Lawyer 21 (October): 40; Hollis, Duncan B. 2002. 
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continuare ONG). Din cele opt ONG-uri invitate, au participat doar patru 
asociații obștești, cărora le-a fost atribuită de către Curtea Constituțională 
calitatea procesuală de intervenienți. În acest context, este important de 
menționat, că în Republica Moldova la 01.11.2014, în Registrul de Stat al 
Organizațiilor Necomerciale ținut de Ministerul Justiției al RM erau înre-
gistrate 9225 de asociații obștești[166], dintre care circa 10% sunt speciali-
zate pe domeniul drepturilor omului[167]. Totodată, Curtea Constituțională 
a decis să invite în calitatea de amicus curiae și/sau intervenienți, doar anu-
mite asociații obștești, fără a explica criteriile de selectare ale lor și cauzele 
de neinvitare a unor altor ONG-uri. Aplicarea modalității selective la 
efectuarea unui control constituțional nu este relevantă poziției juridice 
și de esență a unei astfel de autorități importante, precum este Curtea 
Constituțională – garantul supremației Constituției RM.

Referitor la calitatea procesuală juridică a categoriei utilizate în alte juris-
dicții ale altor state de amicus curiae[168], necesită a menționa următoarele 
aspecte importante alieni juris , și anume:

1. pornind de la faptul că în jurisdicția de drept comun ale altor state (de 
exemplu SUA[169]), este utilizat mecanismul de implicare în proces a persoa-
nelor în calitate de amicus curiae, o astfel de invitație în drept se prezintă 
a fi apariția voluntară în procesul de control constituțional al unui expert 
echidistant, care nu este animus rem sibi habendi, și care qui liti se obtulit 
oferind informații importante asupra unei probleme de drept sau de altă 
natură, relevante pentru cauza respectivă, informații ce se considera că pot 
ajuta Curtea în a decide asupra unei chestiuni legate de cauza examinată.

«Private Actors in Public International Law: Amicus Curiae and the Case for the Retention of State 
Sovereignty.» Boston College International and Comparative Law Review 25 (spring): 235–55; Robbins, 
Josh. 2003. «False Friends: Amicus Curiae and Procedural Discretion in WTO Appeals Under the 
Hotrolled Lead/Asbestos Doctrine.» Harvard International Law Journal 44 (winter): 317–329.

166 USAID. „Indexul sustenabilității organizațiilor societății civile 2014 – Republica Moldova. Iunie 2015”. 
http://crjm.org/wp-content/uploads/2015/07/Index-OSC-2014-MD.pdf 

167 Andrei Brighidin, Mihai Godea, Sergiu Ostaf, Ilia Trombiţki, Tatiana Ţarelunga, Angela Vacaru. „Studiu 
privind dezvoltarea organizațiilor neguvernamentale din Republica Moldova”. Chişinău 2007. p. 10, 
http://www.undp.md/publications/doc/Studiu_DSC.pdf 

168 Amicus curiae – “prieten al curţii” referindu-se la persoana care nu are nici-un interes pentru vreo parte 
din proces, într-o cauză dată. http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/amicus+curiae, Unul dintre 
cele mai populare sisteme în care se utilizează noțiunea de amicus curiae este dreptul internaţional, cu 
precădere în cazuri privind drepturile omului. Astăzi, este utilizată cu succes de către Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului, Comisia Inter-Americană pentru Drepturile Omului, şi Curtea Inter-Americană 
pentru Drepturile Omului. http://blog.popescu-legal.com/page/4

169 O persoana cu un interes puternic sau opinii cu privire la obiectul unei acțiuni, dar nu este parte la 
acțiune, poate cere instanței permisiunea de a depune o declarație pentru a sugera o justificare în con-
formitate cu vizualizările ei proprii. Astfel de declarații sunt de obicei depuse în cadrul apelurilor privind 
chestiuni de interes public larg; de exemplu, cazurile privind drepturile civile. Acestea pot fi depuse de 
către persoane fizice sau juridice, în apel la instanțele de Apel. Un amicus curiae nu trebuie să fie parte 
la caz. Nici o instanță nu este obligată să urmeze sau chiar să ia în considerare sfatul unui amicus curiae. 
A se vedea și American Airlines, Inc., Petitioner, v. Myron WOLENS et al., https://www.law.cornell.edu/
supremecourt/text/513/219
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2. Amicus curiae poate furniza Curții informația necesară printr-un com-
pendiu sau printr-o declarație pe care nici pârțile, nici instanța nu o cunosc, 
și deci nu au solicitat-o.

3. Rolul de amicus curiae este confundat de unii cercetători cu noțiu-
nea de intervenient. În acest caz, este de menționat, că în cazul intervenției 
în proces, cel ce intervine trebuie să justifice un interes concret în cauza 
respectivă, ce poate consta în a pretinde un drept propriu legal, în strânsă 
legătură cu obiectul acelei pricini, sau poate fi vorba de un terț care ar putea 
fi prejudiciat în vreun fel prin hotărârea ce ar urma să se pronunțe.

4. Referitor la calitatea procesuală de amicus curiae, cel ce o invocă 
voluntar, oferă un ajutor dezinteresat instanței în rezolvarea pricinii, urmă-
rindu-se scopul justei soluționări a cauzei date.

5. Examinând cauze civile cu participarea categoriilor de amicus 
curiae[170], putem constata că participarea unei persoane într-un proces în 
calitate de amicus curiae nu presupune invitația, acest fapt ținând de pro-
cedura procesului civil, și odată fiind solicitată – persoana nu poate deține 
calitatea procesuală de amicus curiae.

6. Legislația procesuală civilă națională, dar și cea constituțională nați-
onală, nu prevede calitatea procesuală de amicus curiae, fiind stabilite alte 
calități procesuale precum ar fi cele stabilite pentru participanții în procesul 
civil de drept comun – părțile, intervenienții (principal și accesoriu), martorii 
și experții, alți participanți, pentru care sunt stabilite anumite calități proce-
suale, și respectiv anumite drepturi și/sau obligațiuni[171].

Deci, analizând hotărârea dispozitivă a Curții Constituționale[172] (hotă-
rârea motivată nefiind publicată în termenii stabiliți de Lege), putem constata 
utilizarea concomitentă în hotărârea Curții a două noțiuni care vizează ace-
iași subiecți, acea de „intervenient” și de „amicus curiae”, noțiuni care nu se 
suprapun ca calitate procesuală, oferind concomitent mai multe neclarități 
de cauză și procedură juridică.

Menționăm că sub aspect procesual, legislația Republicii Moldova sta-
bilește expres și clar doar calitatea intervenienților ca participanți în proce-
sul civil de drept comun. Totodată, în conformitate cu o Hotărâre anteri-
oară respectivă a Curții Constituționale, neconformă prevederilor Codului 
de jurisdicție constituțională[173], Curtea a decis „cu titlu de principiu că 
170 Amicus Curiae Briefs, http://www.americanbar.org/groups/committees/amicus.html
171 Art.62-69 ale Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225 din 30.05.2003. Publicat in MO 

nr.111-115/451 la 12.06.2003
172 Hotărârea Curții Constituționale nr.22 din 16.07.2015. http://www.constcourt.md/libview.

php?l=ro&idc=7&id=658&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Numirea-dnei-Ecateri-
na-Burlacu-in-functia-de-Avocat-al-Poporului-pentru-drepturile-copilului-neconstitutionala

173 Pct.33 și 34 din Hotărârea Curții Constituționale nr.12 din 04.06.2013 pentru controlul constituționa-
lității unor prevederi referitoare la interzicerea simbolurilor comuniste şi a promovării ideologiilor tota-
litare (Sesizarea nr. 33a/2012, publicată la 02.08.2013 în MO nr.167-172Art.28 al Codului jurisdicţiei 
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va permite intervenția unor persoane, dacă aceasta este în interesul lor 
propriu şi dacă invocă apărarea unui drept constituțional ce le aparține”. „În 
interesul înfăptuirii justiției constituționale”, Curtea a stabilit că, „în cazul 
controlului constituționalității unor acte juridice ce aduc atingere unor 
drepturi şi libertăți fundamentale, garantate de Constituție, persoane fizice 
sau juridice, organizații neguvernamentale sau grupuri de particulari, ce au 
un interes legitim, care sunt sau pot deveni victime ale unor încălcări ale 
drepturilor fundamentale legate direct cu actul sesizat şi dacă aceștia nu 
beneficiază de un alt remediu de protecție la nivel național, pot interveni în 
procedurile din faţa ei”. În aceiași hotărâre, Curtea a abilitat intervenientul 
acceptat cu dreptul de „a prezenta observații scrise şi de a lua parte la audieri”, 
stipulând că „astfel se poate proceda în orice stadiu al procedurii jurisdicției 
constituționale”. Astfel, prin hotărârea dată, Curtea Constituțională a dat 
naștere unor noi norme de drept, care nu-și găsesc temeiul și rădăcina de 
drept în cadrul juridic național adoptat de organul legislativ competent – 
Parlamentul RM.

Ținând cont de normele legislației civile în vigoare în Republica Moldova 
care specifică calitatea procesuală a intervenienților – accesorii sau prin-
cipali, or fiecare calitate procesuală prevede anumite drepturi și obligații, 
necesită a se constata, că în cazul dat de practică a jurisdicției constituțio-
nale, stabilită arbitrar de Curtea Constituțională, neconformă prevederilor 
legislației civile naționale dar și a celei de jurisdicție constituțională, nu se 
îmbunătățește în opinia autorilor procesul de control constituțional exerci-
tat de Curtea Constituțională, dar fiind faptul că conferă un ten de necon-
formism juridic, or în cazul dat, conform normei exprese a art.28 al Codului 
jurisdicției constituționale aprobat prin Legea nr.502/1995, participanții la 
procesul de jurisdicție constituțională pot fi doar pârțile, reprezentanții lor, 
experții și interpreții. Legea prevede doar o singură excepție de invitare a 
altor persoane la examinarea cauzei (și aceia fără indicarea expresă a calității 
lor procesuale), stabilind două condiții de drept:

– prima vizează necesitatea de a desfășura examinarea în ședința 
secretă a Curții,

– iar a doua cerință procesuală obligă Curtea Constituțională să aprobe 
o hotărâre separată, prin care ar stabili persoanele care vor fi invitate, 
dar și motivele respective.

Astfel, urmare analizei juridice efectuate, putem constata existența în 
activitatea Curții Constituționale a diferitor practici de jurisdicție procesu-
ală constituțională, precum și inexistența temeiului legislativ legal pentru o 
astfel de categorie de participanți la procesul public de jurisdicție consti-

constituţionale aprobat prin Legea nr.502 din 16.06.1995, publicată la 28.09.1995 în MO nr.53-54
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tuțională ca amicus curiae sau ca intervenienți, categorii indicate de Curtea 
Constituțională expres în hotărârea sa din 16 iulie 2015.

Totodată, considerăm că atragerea în procesul de jurisdicție constituți-
onală în calitate de participanți a unor categorii de persoane neindicate în 
legislația constituțională, dar și înzestrarea lor cu calități procesuale consti-
tuționale inexistente, ar putea conduce la apariția suspiciunilor rezonabile în 
legalitatea deciziilor adoptate de Curtea Constituțională, în legalitatea rezul-
tatelor controlului constituționalității în general al legilor Parlamentului, 
decretelor Președintelui Republicii Moldova, hotărârilor şi ordonanțelor 
Guvernului, precum şi a tratatelor internaționale la care Republica Moldova 
este parte, dar în particular și al controlului constituționalității hotărârii Par-
lamentului nr.140 efectuat la 16 iulie 2015 de către Curtea Constituțională.

Prin urmare, considerăm necesar de a menționa necesitatea respectării 
stricte de către unica autoritate de jurisdicție constituțională în RM a cadru-
lui juridic în vigoare în RM, pentru exercitarea întocmai a obligațiunilor de 
garantare a supremației Constituției, dar și asigurării responsabilității statu-
lui față de cetățean și viceversa în baza principiilor legalității, colegialității, 
publicității și independenței de orice autoritate publică[174].

Privind competența de drept și respectarea procedurii de adoptare a Hotă-
rârii Parlamentului nr.140.

Conform normelor constituționale stabilite expres în art.1 alin. (3) al Con-
stituției RM, „Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care dem-
nitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, 
dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate”.

În cadrul organizării statale, fiecare cetățean al Republicii Moldova poate 
aspira la funcții publice în conformitate cu art.39 alin.(1) al Constituției RM 
care prevede expres că: „Cetățenii Republicii Moldova au dreptul de a participa 
la administrarea treburilor publice nemijlocit, precum şi prin reprezentanții lor”.

Competența de desemnare în funcție a persoanelor oficiale exponente 
ale unui interes public deosebit revine Parlamentului Republicii Moldova, 
care potrivit art.66 lit.j) al Constituției are următoarele atribuții de bază: 
alege şi numește persoane oficiale de stat, în cazurile prevăzute de lege, adop-
tând decizia respectivă conform art.74 alin.(2) care prevede că “Legile ordi-
nare şi hotărârile se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți”.

Dezvoltând normele constituționale, articolul 11 alin.(2) lit.c) din Legea 
nr. 780/2001 privind actele legislative, prevede că hotărârile Parlamentului 
se adoptă „pentru alegerea, numirea, revocarea, destituirea şi suspendarea din 
funcții publice”[175].
174 Art.2 alin.(2) li art.3 ale Codului jurisdicției constituționale aprobat prin Legea nr.502 din 16.06.1995, 

publicată la 28.09.1995 în MO nr.53-54
175 Art.11 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, publicată în MO al 
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Totodată, necesită a se ține cont de prevederile relevante ale Legii 
nr.199/2010[176], care prevăd că “Ocuparea funcției de demnitate publică are 
loc prin alegeri sau prin numire, în condițiile legii. În cazul în care ocuparea func-
ției de demnitate publică are loc prin numire, temeiul legal al apariției raportu-
lui de exercitare a funcției este actul de numire. Pentru ocuparea unor funcții 
de demnitate publică prin numire se organizează concurs în condițiile legii” iar, 
„autoritatea competentă să numească în funcție demnitarul respectiv o face din 
oficiu sau la propunerea autorității/organului abilitat.”

În contextul dat, prevederile Legii nr.797/1996, vin să statueze proce-
dura respectivă, stabilind că: “Hotărârile cu privire la alegere, numire sau pro-
punerile pentru numirea în funcție a persoanelor oficiale de stat care, potrivit 
Constituției și altor legi, se fac de către Parlament, se adoptă în condițiile art.74 
alin.(2) din Constituție. În același mod se adoptă și hotărârile Parlamentului cu 
privire la destituirea (revocarea) persoanelor oficiale vizate, cu excepțiile stabi-
lite de legislație”[177].

Este cert și indubitabil, că la baza statului de drept, consacrat de art.1 
alin.(3) din Constituția RM, stă principiul legalității, fiindcă „nici o lege şi nici 
un alt act juridic care contravine prevederilor Constituției nu are putere juridi-
că[178]”. De aceea, legalitatea, ca principiu de bază al statului de drept, presu-
pune conformitatea normei sau a actului juridic cu normele superioare care 
stabilesc condiții de procedură privind edictarea normelor juridice. Astfel, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.52/2014[179], procedura de organizare 
şi desfășurare a concursului de selectare a persoanei la funcția de Avocat al 
Poporului pentru drepturile copilului, se bazează pe următoarele principii: 

„a) competiția deschisă, prin asigurarea accesului liber la concurs oricărei 
persoane care întrunește cerințele stabilite de lege;

b) transparența, prin oferirea de informații referitoare la modul de desfășu-
rare a concursului tuturor celor interesați; 

c) tratamentul egal, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de 
selectare şi a condițiilor de desfășurare a concursului în raport cu toți candidații.”

De aceia, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) ale Legii nr.52/2014, 
Parlamentul numește doi Avocați ai Poporului autonomi unul fată de celă-
lalt, dintre care unul este specializat în problemele de protecție a drepturilor 
şi libertăților copilului. Alineatul (2) al aceluiași articol, stabilește că „Avoca-

R.Moldova nr.36-38/210 din 14.03.2002 
176 Art.6 alin. (1), (3)-(5) ale Legii nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de 

demnitate publică, publicată în MO nr.194-196/637 din 05.10.2010 
177 Art.92 alin. (1) al Legii nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului, 

republicată în MO nr.50 din 07.04.2007
178 Art.7 din Constituția RM adoptată la 29 iulie 1994, publicată în MO nr.1 din 12.08.1994
179 Art.7 alin.(3) a Legii nr.52 din 03.04.2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), publicată la 

09.05.2014 în MO nr. 110-114
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tul Poporului este numit în funcție pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi 
reînnoit. Mandatul începe la data depunerii jurământului.”.

Condițiile de eligibilitate specificate în art.6 alin. (1) al Legii nr.52/2014 
prevăd, că „funcția de Avocat al Poporului poate fi deținută de persoana care 
corespunde următoarelor cerințe: este cetățean al Republicii Moldova, are capa-
citate deplină de exercițiu, deține diplomă de licență sau echivalentul acesteia, 
are o vechime în muncă de cel puțin 10 ani şi o activitate notorie în domeniul 
apărării și promovării drepturilor omului, se bucură de o reputație ireproșabilă 
și cunoaște limba de stat.” Totodată, în alin.(2) al aceluiași articol este statuat 
că „la funcția de Avocat al Poporului nu poate candida persoana care: a) are 
antecedente penale, inclusiv stinse, pentru săvârșirea cu intenție a unei infrac-
țiuni sau a fost absolvită de răspundere penală printr-un act de amnistie sau de 
grațiere; și b) a fost concediată sau eliberată din funcție din motive imputabile.”.

Deci, Avocatul Poporului este o funcție de demnitate publică specială, 
fiind o persoană oficială de stat, exponent al unui interes public deosebit. 
Prin urmare, fiind necesar de a fortifica independența Avocatului Poporului 
și pentru a consolida încrederea populației în transparența, independența 
și nesupunerea politică a avocatului poporului, calități care i-ar permite să 
acționeze și să se autosesizeze mult mai eficient, legislația pertinentă a sta-
bilit modalitatea suplinirii funcției date prin desfășurarea concursului public 
pentru ocuparea funcției de Avocat al Poporului, stabilindu-se procesual 
cerința de asigurare la maximum a transparenței în procesul de desemnare. 
Modul de desemnare a Avocatului Poporului este supus unor rigori de 
transparență și publicitate deosebită, astfel încât societatea să obțină drep-
tul asigurat de vizibilitate atât asupra candidaturilor propuse spre exami-
nare, cât şi asupra întregului proces de desemnare a Avocatului Poporului.

Astfel, în conformitate cu art.7 al Legii nr.52/2014, „pentru selectarea 
candidaților la funcția de Avocat al Poporului se instituie o comisie parlamen-
tară specială, alcătuită din membri ai Comisiei drepturile omului şi relații inte-
retnice şi ai Comisiei juridice, numiri şi imunități.”. De aceia, prin hotărârea 
Parlamentului nr.82 din 30.04.2015, a fost constituită Comisia parlamen-
tară specială pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Popo-
rului pentru drepturile copilului, alcătuită din membrii Comisiei drepturile 
omului şi relații interetnice şi ai Comisiei juridice, numiri şi imunități. Urmare 
constituirii, Comisia parlamentară specială pentru selectarea candidaților la 
funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului a organizat con-
cursul public de selectare a candidaților la funcția de Avocat al Poporului 
conform Regulamentului aprobat de aceasta.

Totodată, în scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008[180], pre-
180 Art.9 alin.(1) și art.10 alin.(2) ale Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional
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cum și conform art.7 alin.(2) al Legii nr.52/2014, informația despre organi-
zarea şi desfășurarea concursului, despre cerințele față de candidați și des-
pre actele care urmau a fi prezentate, au fost plasate pe pagina web oficială 
a Parlamentului și publicate în mijloacele de informare în masă cu cel puțin 
20 de zile înainte de data desfășurării concursului. Potrivit alin.(4) al art.7 
din Legea nr.52/2014, și CV-urile candidaților la funcția de Avocat al Popo-
rului au fost plasate pe pagina web oficială a Parlamentului pentru consul-
tarea publicului. Necesită a ține cont, că prevederile aceluiași articol[181] 
stabilește că concursul se consideră valabil dacă la el participă cel puțin doi 
candidați pentru fiecare poziție anunțată în concurs. În cazul în care nu au 
fost depuse suficiente dosare de participare la concurs sau candidații nu 
întrunesc cerințele stabilite de prezenta lege, se anunță un concurs repe-
tat, care se organizează în termen de 30 de zile. La cazul investigat, pentru 
participarea la concursul de selectare a candidaților la funcția de Avocat al 
Poporului pentru drepturile copilului, s-au înscris 3 candidați, care au pre-
zentat seturile de acte respective și care au fost considerați de Comisia par-
lamentară specială candidaturi corespunzătoare exigențelor legale, nefiind 
in incompatibilitate la exercitarea funcției, nefiind încălcate nici prevederile 
art.8 a Legii nr.52/2014. 

La 11 iunie 2015 a avut loc interviul public organizat de Comisia par-
lamentară specială pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al 
Poporului pentru drepturile copilului. Informația privind rezultatele concur-
sului a fost plasată ulterior pe pagina web oficială a Parlamentului, fiind 
publicată ulterior și în mijloacele de informare în masă.

Astfel, în ședința sa publică la care au participat și reprezentanți ai orga-
nizațiilor neguvernamentale specializate în domeniul apărării drepturilor 
copilului, Comisia parlamentară specială a examinat candidaturile respec-
tive ale candidaților, fiind adoptată decizia privind corespunderea persoa-
nelor date condițiilor de eligibilitate la funcția de Avocat al Poporului pentru 
drepturile copilului, respectându-se ad litteram procedura legală stabilită 
prin Legea specială și Regulamentul comisiei date. Apoi, conform prevede-
rilor Legii nr.52/2014[182], Comisia parlamentară specială a prezentat ple-
nului Parlamentului ambii candidați selectați, întocmind avize argumentate 
pentru fiecare candidat privind corespunderea acestora cerințelor legale. 
Ulterior procedurii legale de votare, Parlamentul Republicii Moldova la 
03.07.2015 prin Hotărârea nr.140 privind numirea în funcția de Avocat al 
Poporului pentru drepturile copilului, a decis în conformitate cu art.8 alin.(2) 
181 Alin.(5) al art.7 din Legea nr.52 din 03.04.2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), publi-

cată la 09.05.2014 în MO nr. 110-114
182 Alin.(1) al art.8 din Legea nr.52 din 03.04.2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), publi-

cată la 09.05.2014 în MO nr. 110-114
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a Legii nr.52/2014 asupra candidatului pentru ocuparea funcției de Avocat 
al Poporului pentru drepturile copilului, pentru aceasta dîndu-și votul majo-
ritatea deputaților aleși[183].

Prin urmare, Parlamentul RM votând candidatura respectivă și exer-
citându-și competența sa legislativă, a dat apreciere tuturor criteriilor de 
selectare a candidaților, dar și a evaluat activitatea notorie și reputația ire-
proșabilă a candidaților, respectând normele constituționale și legislative 
în materie de competență și procedură, adoptând legal Hotărârea nr.140 
din 3 iulie 2015 privind numirea în funcția de Avocat al Poporului pentru 
drepturile copilului.

Despre respectarea de către Parlamentul RM a cerinței legale privind „acti-
vitatea notorie în domeniul apărării și promovării drepturilor omului” efectu-
ată de candidați.

Pentru început, atragem atenția asupra faptului, că norma legală pre-
vede cerința de „activitate notorie”, dar nu de „persoană notorie”. În acest 
context, este important de menționat, ca candidatul desemnat în funcția de 
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, a activat în ultimii 11 ani în 
cadrul Direcției Generale Juridice a Secretariatului Parlamentului RM. Tot-
odată, constatând evidentul fapt că Parlamentul RM desfășoară o activitate 
notorie în domeniul drepturilor omului în general, dar și a copilului în par-
ticular, necesită a constata că această activitate, organul legislativ al RM o 
realizează prin corpul de deputați, prin comisiile parlamentare, prin subdivi-
ziunile sale și respectiv – prin colaboratorii Parlamentului RM.

Potrivit prevederilor regulamentare, colaboratorii Direcției Generale 
Juridice a Parlamentului RM, au statut de funcționar public și în realiza-
rea funcției deținute exercită un șir de atribuții specifice, or potrivit Legii 
nr.158/2008[184], serviciul public reprezintă „activitate de interes public, 
organizată şi desfășurată de către o autoritate publică”, iar funcționarul public 
fiind numit într-o funcție publică, „realizează un set de atribuții și obligații 
stabilite în temeiul legii în scopul realizării prerogativelor de putere publică”. 
În acest context, având statut de funcționar public și activând în cadrul 
Direcției Generale Juridice a Secretariatului Parlamentului RM, persoana 
desemnată ulterior în funcția de demnitate publică, a exercitat următoarele 
categorii de atribuții:

1. ce țin de procesul legislativ (elaborarea proiectelor de acte legislative; 
avizarea proiectelor de acte legislative; avizarea obiecțiilor Președintelui 
Republicii Moldova asupra Legilor remise Parlamentului spre reexaminare; 
participarea la lucrările Parlamentului (plen, comisii parlamentare, biroul 
183 În ședința plenară a Parlamentului RM, pentru candidatul desemnat au votat 70 de deputați, https://

www.privesc.eu/arhiva/62638/Sedinta-Parlamentului-Republicii-Moldova-din-3-iulie-2015 .
184 Art.2 al Legii cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public nr.158/04.07.2008
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permanent); participarea la redactarea finală a textelor actelor legislative; 
exercitarea atribuțiilor de asistare a comisiilor speciale şi a comisiilor de 
anchetă.

2. ce țin de exercitarea controlului parlamentar: (explicații privind inter-
pretarea şi/sau aplicarea legii; examinarea petițiilor, întocmirea notelor 
informative asupra demersurilor adresate Parlamentului sau organelor lui 
de lucru, prin care se solicită explicarea legislației sau expunerea punctu-
lui de vedere asupra legalității problemelor abordate; asistarea juridică a 
deputaților, a comisiilor parlamentare şi a funcționarilor publici din cadrul 
Secretariatului Parlamentului; sistematizarea şi evidența legislației; ajusta-
rea legislației la standardele europene şi armonizarea cu legislația cu Regu-
lamentele şi Directivele UE; studiul comparat al legislațiilor străine, analiza 
jurisdicției CEDO şi sistematizarea informației în vederea cunoașterii expe-
rienței comparative din domeniul supus reglementării prin proiectul de act 
legislativ avizat sau problema abordată).

3. de reprezentare a Parlamentului (reprezentarea Parlamentului în orga-
nele de drept/justiție; întocmirea punctelor de vedere a Parlamentului pe 
marginea fiecărei sesizări în parte; întocmirea pledoariilor Parlamentului pe 
marginea sesizărilor înaintate Curții Constituționale; examinarea adresări-
lor Curții Constituționale; pregătirea referințelor şi a altor acte procedurale 
necesare judecării cauzelor; pregătirea avizelor la proiectele de hotărâri ale 
Plenului Curții Supreme de Justiție).

4. atribuții manageriale (activități ce țin de organizare şi evaluare; orga-
nizarea/participarea la diverse seminare de instruire a funcționarilor din 
cadrul Parlamentului/Direcției; dezvoltarea profesională continuă).

Prin urmare, toată activitatea colaboratorului efectuată în cadrul func-
ției deținute în Parlamentul RM, a fost dedicată apărării drepturilor omu-
lui, inclusiv a drepturilor copilului, dat fiind faptul că oricare proiect de act 
legislativ parvenit în subdiviziunea dată a Parlamentului RM, oricare iniți-
ativă legislativă, petiție, etc., este abordat obligatoriu și sub aspectul dat, 
efectuându-se analiza și expertizarea respectivă, doar prevederile Legii 
nr.780/2001 referitor la condițiile generale obligatorii ale actului legislativ 
statuează expres, condiția de „apărare a drepturilor, libertăților, intereselor 
legitime ale cetățenilor, egalitatea şi echitatea socială, precum şi compatibilita-
tea cu legislația comunitară”[185].

Astfel, colaboratorii Parlamentului RM, fiind preocupați de realizarea 
obiectivelor sale funcționale, interacționează cu autorii inițiativelor legis-
lative, cu petiționarii, cu conducătorii și colaboratorii diverselor instituții 

185 Art.5 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, publicată în MO al 
R.Moldova nr.36-38/210 din 14.03.2002
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și organizații de stat și private, naționale și internaționale, întru asigura-
rea elaborării unor reglementări complete, care să asigure cadrul legislativ 
necesar apărării drepturilor omului, prin prisma reglementării și soluționării 
multiplelor probleme economico-sociale și social-politice specifice fiecărui 
sector concret de activitate.

Reținând faptul, că noțiunea de „notoriu” înseamnă – cunoscut și știut, 
putem menționa că persoana numită în funcția de Avocat al Poporului 
pentru drepturile omului, grație funcției deținute în Parlamentul RM, este 
cunoscută de multă lume. Mai mult ca atât, în contextul faptului că această 
calitate a fost apreciată de Parlamentul RM, este de înțeles de ce noto-
rium non est probandum, sau de ce dicționarele juridice tratează noțiunea 
de notorietate ca faptă care, datorită anumitor împrejurări, nu este necesar 
a fi demonstrată. De aceia, astfel de aspect precum ar fi activitatea notorie 
a candidatului care activează în cadrul Parlamentului RM, nu necesită a fi 
demonstrat, el fiind cert prin definiție.

Cu toate acestea, Curtea Constituțională în hotărârea sa nr.22 din 16 
iulie 2015, s-a pronunțat expres că activitatea persoanei din cadrul Secreta-
riatului Parlamentului nu este o activitate notorie în domeniul promovării și 
apărării drepturilor omului, prin care fapt, în opinia noastră, creându-se un 
precedent de calificare interpretativă a rolului și importanței in activitatea 
de apărare a dreptului omului atât al organului legislativ, cât și a personalului 
care activează în cadrul lui.

Totodată, la acest capitol, necesită a menționa că sub aspectul existenței 
normelor de drept în legislația națională, atât noțiunea de „notoriu”, „activi-
tate notorie”, cât și principiile de determinare a acesteia sau cerințele care 
ar caracteriza notorietate, nu se regăsesc în cadrul juridic național. De aceia, 
în opinia autorilor, capacitatea de drept de a aprecia activitatea persoanei 
drept notorie, revine organului de rigoare care deține competența de exa-
minare și apreciere respectivă. Pornind de la acest fapt, necesită a menți-
ona, că în cadrul ședinței Comisiei parlamentare speciale pentru selectarea 
candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, 
aspectul de activitate notorie a candidaților a fost dezbătut și apreciat, 
menționându-se (cu referință la candidatura numită ulterior), că persoana 
respectivă, fiind licențiată în drept, dar și în pedagogie, fiind totodată mamă, 
dar și colaborator al Parlamentului RM, corespunde tuturor exigențelor Legii 
nr.52/2014. Acest aspect a fost confirmat ulterior și de Parlamentul RM 
care a adoptat la 03.07.2015 Hotărârea nr.140 privind numirea în funcția 
de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, apreciind corespunderea 
candidaturii date exigențelor legale privind activitatea notorie a candidatu-
lui, și deținerea de către persoana desemnată a pregătirii profesionale înalte 
în domeniul apărării drepturilor omului, inclusiv ale drepturilor copilului.
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În contextul hotărârii Curții Constituționale din 16 iulie 2015, este 
important faptul, că indirect, Curtea a dat apreciere noțiunii de „activitate 
notorie” tratând-o drept „notorietatea în domeniul apărării și promovării drep-
turilor omului este o însușire a persoanei care dorește să ocupe funcția de avo-
cat al Poporului. Această însușire presupune ca persoana să fie cunoscută de 
un număr mare de persoane ca activând în domeniul drepturilor omului, prin 
apărarea și promovarea lor”.

Dacă nu ținem cont de faptul, că pe latura lingvistică pot să se pronunțe 
și cadrele științifice din domeniul filologiei, considerăm că utilizarea sofis-
mului „cunoscută de un număr mare” în actul de control constituțional, nu 
exprimă certitudine și claritate, considerând necesar de a menționa, că în 
opinia noastră, Curtea Constituțională este obligată să opereze doar cu 
definiții juridice legale, și numai în cadrul jurisdicției constituționale, respec-
tând regula in favorem principum. 

Autorii sânt de acord cu savanții, inclusiv cei care realizând un vast 
comentariu al Constituției RM, au afirmat, ca după natura sa, „controlul 
constituționalității legilor presupune activitatea de verificare a conformită-
ții legilor cu Constituția, iar ca instituție a dreptului constituțional cuprinde 
reguli referitoare la activitatea organelor competente de a face această 
verificare, procedura de urmat și măsurile luate după realizarea procedu-
rii”[186]. În aceiași ordine de idei, mai mulți cercetători consideră că Curtea 
Constituțională „examinează în exclusivitate chestiuni de drept”[187]. Pornind 
de la faptul, că justitia regnorum fundamentum, totuți putem observa în stu-
diul de caz dat, că Curtea Constituțională nu a examinat sub aspect juridic 
și bazându-se pe legislația națională noțiunea de activitate notorie, dar și 
nu a apreciat aspectul de drept al formei și procedurii numirii în funcția de 
Avocat al Poporului, precum și alte aspecte procesuale aplicate de Comisia 
parlamentară specială și de Parlamentul RM.

Totodată, Curtea Constituțională examinând în fond calitățile personale 
a persoanei desemnate de Parlament, dar nu constituționalitatea actului 
legislativ adoptat, dând apreciere notorietății persoanei fizice concrete, dar 
nu a activității notorii exercitată de persoana care a fost numită în funcția de 
Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, asumându-și competența de 
calificare la direct a persoanei, dar nu a controlului constituționalității hotă-
rîrii Parlamentului nr.140, în opinia noastră a exercitat competențe care nu 
sunt atribuite Curții prin cadrul legal existent[188], or aprecierea calității acti-

186 Constituția Republicii Moldova. Comentariu. Ed.ARC, a.2012, p.521
187 Ion Deleanu. „Justiția constituțională”. ed.Lumina Lex, a.1995, p.231 și p.232; Constituția Republicii 

Moldova. Comerntariu. Ed.ARC, a.2012, p.521.
188 Art. 135 al Constituției RM adoptată la 29 iulie 1994, și art.4 al Codului jurisdicției constituționale 

aprobat prin Legea nr.502 din 16.06.1995, publicată la 28.09.1995 în MO nr.53-54
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vității persoanei fizice nu ține de formă sau procedură, și respectiv nu pot fi 
obiectul controlului constituționalității.

Neglijând actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat, Cur-
tea Constituțională a declarat neconstituțională Hotărîrea Parlamentului 
nr.140, dând apreciere acuzatorie Parlamentului RM (practică neconformă 
și inadmisibilă), constatând precum că Parlamentul nu a respectat prevede-
rile legale referitoare la condițiile care urmează a fi întrunite de către can-
didat, acuzând Parlamentul RM că ar fi acționat contrar principiului statului 
de drept consacrat de art.1 alin.(3) din Constituția RM, dar și îndemnând 
Parlamentul să acționeze în spiritul legalității și cu prudență în selectarea, 
evaluarea și numirea candidaților pentru funcția de Avocat al Poporului, sta-
tuând că numirea unei persoane într-o funcție, nu poate fi viciată de chiar 
nerespectarea dispozițiilor legale prevăzute pentru aceasta.

Concluzii și recomandări. Din analiza studiului de caz dat și a norme-
lor de drept aferente cazului, având convingerea in rem, putem deduce 
următoarele:
1. Atât Parlamentul, corpul lui de deputați, comisiile parlamentare, dar și 

colaboratorii Parlamentului RM, fiind preocupați de realizarea obiec-
tivelor sale funcționale, întru asigurarea elaborării unor reglementări 
complete, care să asigure cadrul legislativ necesar apărării drepturilor 
omului, prin prisma reglementării și soluționării multiplelor probleme 
economico-sociale și social-politice specifice fiecărui sector concret de 
activitate, au o activitate exclusiv notorie în domeniul promovării și apă-
rării drepturilor omului.

2. Deciziile Curții Constituționale trebuie să devină obligatorii în primul 
rând pentru înseși completele de judecată ale Curții, în scopul unei prac-
tici unitare și a stabilității ordinii constituționale, neadmițând devieri a 
Curții Constituționale de la practica juridică stabilită, fără revizia neînte-
meiată a principiilor anterior anunțate și aplicate de Curtea Constituți-
onală la exercitarea jurisdicției constituționale, precum și fără aplicarea 
standardelor duble de exercitare a competenței sale. Este important de 
menționat, că Curtea Constituțională deține dreptul de a-și revizui prac-
tica sa, dar acest fapt necesită a fi efectuat cu motivarea fundamentală 
a ei, cu prezentarea argumentelor forte societății, prin care să convingă 
autoritățile de stat și cetățenii în oportunitatea modificărilor date pentru 
a ordona normele juridice într-un sistem unic și unitar, stabilind raporturi 
de subordonare și logistică juridică între diferite elemente ale sistemului 
normelor de drept național și constituțional.

3. Parlamentul RM votând candidatura respectivă și exercitându-și compe-
tența sa legislativă de numire a persoanei în funcția de Avocat al Popo-
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rului, a dat apreciere tuturor criteriilor de selectare a candidaților, dar și 
a evaluat activitatea notorie și reputația ireproșabilă a candidaților, res-
pectând normele constituționale și legislative în materie de competență 
și procedură, adoptând legal Hotărârea nr.140 din 3 iulie 2015 privind 
numirea în funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului.

4. Curtea Constituțională prin hotărârea sa nr.22 din 16 iulie 2015, n-a 
ținut cont de deciziile sale precedente, prin care a statuat că actele 
administrative cu caracter individual referitoare la persoanele oficiale 
exponente ale unui interes public deosebit, „vor fi examinate numai în 
aspect formal, prin stabilirea competenței autorității publice de a emite 
actul individual şi respectării procedurii de adoptare”.

5. Adoptând hotărârea sa din 16 iulie 2015, Curtea Constituțională a RM 
a exercitat competențe improprii ei, și-a extins aria de competență în 
materia jurisdicției constituționale prevăzută expres de normele de drept 
constituțional, opoziționîndu-se și substituind prin hotărârea sa organul 
legislativ, dând naștere la norme noi de drept, examinând aspecte ce țin 
de fondul cauzei de desemnare a Avocatului Poporului – competență 
exclusivă a Parlamentului RM.

6. Se impune necesitatea respectării stricte de către unica autoritate de 
jurisdicție constituțională în RM a cadrului juridic în vigoare în RM, 
pentru exercitarea întocmai a obligațiunilor de garantare a suprema-
ției Constituției, dar și asigurării responsabilității organelor de stat și 
a statului față de cetățean și viceversa în baza principiilor legalității, 
colegialității, publicității și independenței de orice autoritate publică. În 
caz contrar, apare întrebarea quis custodiet ipsos custodes?

Publicat în: Legea şi Viaţa, Chişinău, 2015, 
nr.9, p.4-12. http://www.legeasiviata.in.ua/
archive/2015/9/1.pdf , https://ibn.idsi.md/
ro/vizualizare_articol/40122 , https://ibn.
idsi.md/sites/default/files/imag_file/4_12_
Notorium%20non%20est%20probandum%20
or%20Q.E.D.%20%28analiza%20juridica%20
%E2%80%93%20studiu%20de_0.pdf
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Introducere.
Precum este statuat în Constituția RM [189], în setul de acte legislativ 

constituționale [190], dar și în actele respective ale Curții Constituționale a 
Republicii Moldova (în continuare CC RM), statutul CC RM este determi-
nat ca unica autoritate de jurisdicție constituțională în Republica Moldova, 
autoritate autonomă și independentă, având rolul primordial de a asigura 
respectarea valorilor statului de drept: garantarea supremației Constituției, 
asigurarea responsabilității statului față de cetățean și a cetățeanului față de 
stat. Aceste funcții majore ale CC RM sunt realizate prin intermediul instru-
mentelor garantate de Constituție.

Precum se expun și judecătorii CC RM în hotărârile sale, dar și în rapoar-
tele sale de activitate, „în cadrul bunei organizări a autorității statului, rolul 
Curții Constituționale este esențial și definitoriu, reprezentând un adevărat 
pilon de susținere a statului și democrației, de garantare a egalității în fața 
legii, a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului” [191].

Scopul lucrării. In foro scientiae, se efectuează cercetarea respectării 
principiului legalității în activitatea CC RM, prin prisma publicării hotărârilor 
adoptate de CC RM.

Metodele de cercetare științifică aplicate: analiza statistică și în dina-
mică, cercetare comparativă și interpretativă, sinteză juridică comparată și 
sistemică.

189 Art.134 alin.(1) din Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994, publicată la 12.08.1994 în Monito-
rul Oficial al RM nr. 1 

190 Legea nr.317 din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituţională, publicată la 07.02.1995 în MO nr.8, 
Legea nr.502 din 16.06.1995 Codul jurisdicţiei constituţionale, publicată la 28.09.1995 în MO nr.53-54 

191 Curtea Constituţională a Rep. Moldova. „Raport privind exercitarea jurisdicţiei constituţionale în anul 
2013”. Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices“. Chișinău. a.2014. p.11.; „Raportul privind exercitarea 
jurisdicției constituționale în anul 2014”. Aprobat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr.1 din 15 
ianuarie 2015. p.3. http://www.constcourt.md/public/files/file/Actele%20Curtii/acte_2015/Raport__
CC__2014.ro.pdf 
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Considerațiuni de sinteză privind domnia principiilor legalității  
și publicității.
Obligația respectării legislației în vigoare de către subiecții dreptului 

național, este una esențială, fiind concomitent una de principiu, dar și de 
fond. Elementul cheie care reflectă importanța obligației date, este cunoaș-
terea legii de oricare persoană fizică și/sau juridică, de la momentul edictat 
față de data publicării în Monitorul Oficial, în conformitate cu dispozițiile 
legilor respective [192], reprezentând o obligație constituțională a statului de 
a asigura dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle [193].

Totodată, necunoașterea legii nu absolvă pe nimeni de răspundere, or 
nimeni nu se poate sustrage legii invocând neștiința normei juridice. O atare 
regulă juridică cu rădăcinile în dreptul roman [194], este contrabalansată de 
obligația constituțională a statului, și respectiv a tuturor organelor de stat 
de a asigura informarea publică a oamenilor, doar cunoașterea legii se pre-
zumă numai în cazul în care este stabilită și asigurată de către stat infor-
marea respectivă [195]. În caz contrar, se prezumă de norma constituțională 
prin prisma art.23 alin.(2) al Constituției RM, că vor fi supuse restrângerilor 
exercitarea unor drepturi și/sau al unor libertăți fundamentale ale omului 
și cetățeanului, fapt care ar conduce la violarea normelor constituționale 
prevăzute expres în art.54 al Constituției RM.

De aceia, putem deduce concluzia, că cazurile de nerespectare a obli-
gațiunilor sale de către stat și/sau de organele de stat, conduc direct la 
încălcarea „dispozițiilor constituționale privind drepturile și libertățile omu-
lui, care se interpretează și se aplică în Republica Moldova în concordanță cu 
Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pachetele și cu celelalte tratate 
la care Republica Moldova este parte” [196]. Astfel, formând litigii individuale 
și colective care pun în valoare mecanismul juridic expres stabilit în art.13 
a Convenției Europeana pentru Apărarea Drepturilor Omului si a Libertă-
ților Fundamentale, care prevede, că: “Orice persoana, ale cărei drepturi sau 
libertăți recunoscute de prezenta convenție au fost încălcate, are dreptul sa se 
adreseze efectiv unei instanțe naționale, chiar și atunci când încălcarea s-ar 
192 Legea nr. 173 din 06.07.1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale, publicata 

la 12.08.1994 în Monitorul Oficial nr.1, Legea nr. 92 din 01.04.2004 privind procedura publicării şi 
republicării actelor normative şi a rectificărilor operate în ele, publicată la 23.04.2004 în MO nr.64-66. 

193 Art.23 alin.(2) al Constituției Republicii Moldova din 29.07.1994, publicată la 12.08.1994 în Monitorul 
Oficial al RM nr. 1 

194 Nemo legem ignorare censetur – expresie latină care denumește principiul aplicabil în dreptul roman, 
potrivit căruia necunoașterea legii nu înlătură obligația persoanei de a se conforma legii și de a răspunde 
pentru încălcarea ei. Deci nimeni nu poate invoca necunoașterea normei juridice sau eroarea cu privire 
la reglementările existente. Detalii: http://legeaz.net/dictionar-juridic/nemo-censetur-legem-ignorare

195 Propoziția a doua din art.23 alin.(2) al Constituției RM din 29.07.1994: „Statul asigură dreptul fiecărui om 
de ași cunoaște drepturile și îndatoririle. În acest scop statul publică și face accesibile toate legile și alte acte 
normative”

196 Art.4 alin.(1) al Constituției RM din 29.07.1994
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datora unor persoane care au acționat în exercitarea atribuțiilor lor oficiale”. 
De aceiași factură de drept sunt și prevederile art.2, alin.(3), lit.a) a Pactu-
lui International cu Privire la drepturile civile si politice, care statuează că: 
“Statele se angajează să garanteze că orice persoană care ale cărei drepturi sau 
libertăți recunoscute de prezentul Pact, au fost violate, va dispune de o cale de 
recurs efectivă, chiar și atunci când încălcarea a fost comisă de persoane acțio-
nând în exercițiul funcțiilor lor oficiale.”

Prin urmare, normele de drept internațional (inclusiv și cele susmențio-
nate), dar și dispozițiile legislației în vigoare ale Republicii Moldova prevăd, 
că actul de justiție poate izvorî numai din normele legale, fiind exercitat 
numai în mod legal, iar forța lui de executare derivată din lege și statuată pe 
norma ei, produce justiție numai în condițiile în care este asigurat dreptul 
fiecărui om de ași cunoaște drepturile și îndatoririle, în caz contrar având 
dreptul de contestare – toate cumulativ exprimând de fapt reflecția unor 
noțiuni – celei de legalitate și de publicitate [197].

Necesită a menționa, că anume aspectului de legalitate constituțională, 
îi sunt consacrate cercetările a mai multor savanți naționali [198], care abor-
dează științific subiectul dat. Printre cercetători marcanți, un loc deosebit 
îl ocupă cercetările dlui profesor Gh.Costachi, care examinând subiectul 
legalității [199], abordează detaliat esența şi particularitățile ei ca pilon al 
statului de drept, examinându-le sub aspect conceptual, dar și analizând 
științific latura asigurării și protecției legalității ca un proces complex și 
deosebit de important, unde respectarea normei constituționale este 
absolut necesară în vederea realizării unor garanții reale ale cetățenilor în 
relațiile cu instituțiile publice ale statului.

Nu putem să nu împărtășim concluzia savantului Gh.Costachi, care 
deduce în cercetările sale dependența directă și nemijlocită a principiului 
supremației legii, de principiul supremației dreptului, definind-ul într-un 
mod elegant, sub denumirea de domnie a dreptului [200]. Preluând această 
197 Dex on-line. Legalitate – caracterul a ceea ce este legal, conform cu legea; principiu general de drept 

potrivit căruia autoritățile, instituțiile publice și cetățenii sunt obligați să respecte legea. ◊ Expr. A 
intra în legalitate = a se conforma legilor în vigoare. A fi în legalitate = a fi, a lucra sub ocrotirea și cu 
respectarea legilor în vigoare. • Organizarea unui stat pe bază de legi; ansamblul legilor unei țări. https://
dexonline.ro/definitie/legalitate; Publicitate – Faptul de a face cunoscut un lucru publicului; difuzare de 
informații în public; caracterul a ceea ce este public. A da publicității = a publica. (Dr.) Principiul publicității 
= principiu al dreptului procesual, în temeiul căruia soluționarea litigiilor se face, cu unele excepții, în 
ședință publică. https://dexonline.ro/definitie/publicitate 

198 Susarenco Gh., Popa V., “Raportul național privind exercitarea justiției constituționale in Republica 
Moldova”, Chișinău. Editura Prut International, 2004., Gugeac I., “Curs elementar de drept constituțional”. 
Chișinău, Reclama. 2001., Timbaliuc V. în Principiile unui stat de drept, reflectate in Constituția Republicii 
Moldova, in: Legea si Viața, 2007, Creanga I. Gurin C. – “Drepturile si libertățile fundamentale. Sistemul de 
garanții”. Ed. Tipografiei Centrale, a.2005. 398p., ș.a.

199 Costache Gh. „Direcții prioritare ale edificării statului de drept din Republica Moldova”. Chișinău, a.2009. 
326p.

200 Costache Gh. „Direcții prioritare ale edificării statului de drept din Republica Moldova”. Chișinău, a.2009. 
p.162
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definiție raportată la dreptul național al Republicii Moldova, putem menți-
ona că domnia legalității și publicității sânt stabilite drept principii de drept 
constituțional, întâlnindu-se expres în special în calitate de principiu-indica-
tor juridic, și făcând parte din sistemul principiilor-cadru ale jurisprudenței 
naționale, regăsindu-se în actele legislative constituționale respective [201], 
care indică principiile legalității și publicității ca principii fundamentale de 
activitate al CC RM.

Astfel, putem conchide, că atât noțiunile de legalitate și/sau publicitate, 
cât și principiul legalității și/sau publicității activității, pot fi examinate și 
cercetate în raport cu locul lor juridic, aria de cuprindere, dar și modalitățile 
în care ele fiind exercitate, guvernează întregul proces de activitate al per-
soanelor fizice și juridice, inclusiv al instituțiilor de stat, dar în primul rând 
al CC RM.

Totodată, este necesar de menționat, că legalitatea ca principiu juridic, 
a fost întotdeauna piatra de temelie a oricărei puteri de stat, fiind utilizat 
pentru prima dată la începutul Revoluției franceze din a.1789 în Declarația 
Drepturilor Omului şi Cetățeanului adoptată de Adunare Națională cu drep-
turi constituante la Versailles (Franța), fiind ulterior consacrat şi în Declarația 
universală a drepturilor omului din 1948 [202], dar fiind regăsit și în multe 
alte acte internaționale importante [203]. Or, importanța principiului legalită-
ții este reflectată şi de poziționarea sa în structura actelor juridice naționale, 
statuându-se în calitate de principiu fundamental de drept, care reprezintă 
o garanție a libertății persoanei, oferindu-i siguranța că o lege este adoptată 
legal, corespunde tuturor rigorilor de drept și de fond, conține un text clar 
şi corect formulat juridic pentru a fi înțeles și a produce efectul legal deplin 
necesar. Concomitent, există a doua parte a chestiunii, care este publicita-
tea obligatorie a actului juridic emis. Acest aspect de drept este important 
pentru asigurarea dreptului cetățeanului de a face cunoștință cu actul juri-
dic respectiv, atât sub aspectul asigurării respectării normei adoptate, dar 
și a asigurării drepturilor omului sub aspectul accesului la informație și la 
justiție. Această opinie este împărtășită în actele sale și de Curtea Consti-
tuțională a RM, care pe pagina sa web, expune considerațiunea, că valoa-
rea fundamentală a principiului legalității și a publicității, poate fi dedus din 
201 Art.3 lit.c) și d) al Legii nr.317 din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituțională, publicată la 

07.02.1995 în MO nr.8, și Art.3 lit.c) și d) al Legii nr.502 din 16.06.1995 Codul jurisdicției constituțio-
nale, publicată la 28.09.1995 în MO nr.53-54 

202 „Declarația universală a drepturilor omului”, adoptată şi proclamată de Adunarea generală a O.N.U prin 
Rezoluția 217 A (III) din 10 decembrie a.1948

203 Convenția europeană a drepturilor omului și libertăților fundamentale de la Roma din 04.11.1950, 
ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului RM nr.1298-XIII din 24.07.1997, Carta 
Națiunilor Unite şi Statutul Curții Internaționale de Justiție, semnate la San-Francisco, 26 iunie 1945 // 
Adrian Năstase. „Documente fundamentale ale dreptului internațional şi ale relațiilor internaționale”. Vol. 
I.a. București: Regia Autonomă Monitorul Oficial; a.1997, p.50-90.
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însăși jurământul depus de către judecătorul constituțional la intrarea în 
funcție [204], afirmând că „într-un stat de drept obligația de respectare a legii 
este esențială, presupunând ca element major cunoașterea Legii Supreme, 
care reprezintă garantul respectării drepturilor și libertăților fundamentale 
ale omului și cetățeanului, precum și funcționării mecanismului statului de 
drept. [205]”

Exprimând acordul cu poziția eminentă a CC RM, totodată împărtășim și 
opinia a mai multor savanți, care consideră că principiul legalității și respec-
tiv cel al publicității, au adus, aduc şi vor aduce în continuare o contribu-
ție semnificativă în evoluția dreptului național din Republica Moldova, şi în 
special, a protecției drepturilor omului [206]. În acest context, este important 
de menționat, că anume principiul legalității ca principiu de activitate sta-
bilit pentru organele de stat, implică complementar dar și direct principiul 
publicității, pe care îl regăsim în norma juridică de accesibilitate a persoa-
nei la actul juridic legal emis, fiind în mod legislativ stabilită modalitatea 
de publicitate obligatorie a actului juridic – modalitate cunoscută ca normă 
legală de Marele public.

Astfel, cerința legislativă de respectare a principiului publicității se exe-
cută prin publicarea în termen prestabilit de către organul de stat respectiv, 
al actului legislativ sau normativ dat, în publicația stabilită prin lege, care are 
o arie națională de răspândire. Cu referință la Republica Moldova, principiul 
publicității este realizat prin publicarea în termen prestabilit de zile a actului 
juridic respectiv în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, publicația ofici-
ală a statului [207].

Deci, în Republica Moldova, principiile de drept susmenționate, cel al 
legalității dar și al publicității, constituie principii de referință al activității 
tuturor organelor de stat, și în primul rând al autorității constituționale, fiind 
pe larg recunoscut în societate, și presupunând respectarea cadrului nor-
mativ existent de către toate organele de stat, toate persoanele juridice de 
drept public sau privat, de toți cetățenii statului. Iar jurisprudența în pleni-
tudinea sa ca știință, are temelia dreptului potrivit căreia nimeni nu poate 
aplica legea substanțială sau procesuală după preferințele sale subiective, 

204 Textul jurământului: „Jur să îndeplinesc cinstit și conștiincios obligațiile de judecător al Curții 
Constituționale, să apăr orânduirea constituțională a Republicii Moldova, să mă supun în exercitarea 
funcției numai și numai Constituției”. http://constcourt.md/pageview.php?l=ro&id=375&idc=12 

205 Curtea Constituțională a Republicii Moldova. Principiul legalității. http://constcourt.md/pageview.
php?l=ro&id=375&idc=12 

206 E.Botnari. „Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept”. Teza 
de doctor. 2004. http://www.cnaa.md/thesis/3018/, B.Negru. „Teoria generală a dreptului şi statului”. 
Chişinău: Secţia Editare a Academiei de Administrare Publică pe lîngă Guvernul Republicii Moldova, 
1999. 314 p. C. Voicu. „Teoria generală a dreptului”. Ed. a 2-a. Bucureşti: All Beck, 2000. 350 p. ș.a.

207 Art.1 al Legii nr. 173 din 06.07.1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale, 
publicata la 12.08.1994 în Monitorul Oficial nr.1
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dar numai legal și public, conturându-se anumite particularități. În acest 
sens savantul român I.Deleanu cu referință la principiul legalității, susține că 
,,legalitatea nu se mai înfățișează ca un principiu unic şi unificator, abstract 
şi nediferențiat, ci, dimpotrivă, ca având particularități de ordin substanțial, 
care evoluează de la un moment la altul” [208].

Astfel, vorbindu-se despre aplicarea principiului legalității și publicității, 
se prezumă desfășurarea deschisă și publică a activității curților de drept în 
aria și limitele competențelor sale stabilite prin lege, cu respectarea princi-
piilor de activitate legală, garantarea respectării drepturilor omului, unde 
efectuarea oricărui act procesual sau de drept are loc cu îndeplinirea con-
dițiilor de fond și de formă stabilite prin lege, asigurându-se respectarea 
principiului juridic roman „nulla justitia sine lege”.

Analizând subiectul legalității constituționale, împărtășim convingerea 
altor cercetători, că inserarea principiilor legalității și publicității în norma 
expresă a legilor constituționale [209], dă expresie juridică conturată cerin-
ței de drept conform căreia activitatea CC RM, și respectiv întregul proces 
constituțional, trebuie să se desfășoare, în toate etapele sale, respectân-
du-se strict cadrul legal, unde respectul față de norma Constituției și sau 
Legii constituționale va domina autoritatea de drept constituțional și activi-
tatea ei, nelăsându-se umbră de spațiu pentru interpretări sau presupuneri 
pentru nerespectări de norme legale. De aceia, considerăm întemeiat, că 
respectarea principiului legalității în cadrul procesului constituțional stabilit, 
este o transpunere pe plan constituțional a principiului general al legalității 
consacrat și în art.7 din Constituția Republicii Moldova, unde se arată, că 
„Constituția RM este Legea ei supremă. Nici o lege și nici un act juridic care 
contravine prevederilor Constituției nu are putere juridică”. Totodată, legislația 
constituțională, obligă CC RM să activeze respectând strict principiile sus-
menționate în activitatea sa, dar și să garanteze legalitatea și publicitatea 
respectivă a hotărârilor adoptate, în conformitate cu dispozițiile procesu-
ale legale existente. Iar potrivit art.28 alin.(1) din Legea nr.317-XIII din 13 
decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională, actele Curții „sunt acte 
oficiale și executorii, pe întregul teritoriul țârii, pentru toate autoritățile publice și 
pentru toate persoanele juridice și fizice”, fiind obligatorii și opozabile tuturor 
subiecților de drept public și privat, evidențiind totodată caracterul consec-
vent, obiectiv și exigent al jurisdicției constituționale în vederea asigurării 
respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, fiind chemate 
să contureze exercitarea cu imparțialitate a atribuțiilor sale de către CC RM.
208 I.Deleanu. „Observaţii generale şi speciale cu privire la Noul Cod de procedură civilă”, Revista Dreptul 

nr.11/2010, p.16
209 Art.3 al Legii nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională, și art.3 al Codului 

jurisdicției constituționale aprobat prin Legea nr.502-XIII din 16 iunie 1995
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Supunând unei analize termenele de procedură aplicate de CC RM în 
conformitate cu normele de drept ale jurisdicției constituționale, putem 
deduce nereguli în respectarea de către autoritatea constituțională a unor 
termene de procedură stabilite expres în art.19 alin.4, dar și în art.32 și 34 
ale Codului de jurisdicție constituțională. 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 [210], există situația când sesizările depuse 
sunt examinate în termen de un an ( de exemplu, sesizarea nr.32a/2012 
depusă la 07.09.2012, a fost examinată de CC RM tocmai pe 05.09.2013).

În contextul susmenționat, ținem să atragem atenția, că examinarea 
deciziilor CC RM denotă faptul că ele vizează drepturile și libertățile funda-
mentale ale omului, fiind destinate în primul rând organului legislativ și altor 
subiecți de drept abilitați cu competența de reglementare normativă. Iar 
în conformitate cu prevederile art.140 al Constituției RM, odată cu adop-
tarea hotărârii corespunzătoare a CC RM, legile și alte acte normative sau 
unele părți ale acestora devin nule, iar hotărârile CC RM adoptate intră în 
vigoare devenind definitive, urmând a fi publicate într-un termen prestabilit 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova [211].

Cu toate că în Constituția RM se stipulează expres hotărârile CC RM 
ca singurele acte cu statut juridic de normă constituțională [212], prevede-
rile legilor constituționale [213] extind șirul de acte constituționale, stabilind 
competența CC RM de a adopta hotărâri, decizii şi de a emite avize. Însă 
reținem, că norma legii constituționale indică publicarea doar a hotărârilor 
și a avizelor [214], nestabilind această cerere pentru deciziile CC RM și dispo-
zițiile Președintelui CC RM. Totodată, prin prevederile legii constituționale, 
se stabilește că toate „Actele Curţii Constituţionale nu sânt supuse nici unei 
căi de atac, sânt definitive şi intră în vigoare la data adoptării. La decizia Curţii, 
unele acte intră în vigoare la data publicării sau la data indicată în ele.” [215] 
Deci, exemplul dat indică același regim juridic constituțional pentru oricare 
acte emise de CC RM, totodată fiind prezentă diferită abordare la subiectul 
respectării principiului publicității, dar și al legalității.
210 Art.32 al Legii nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională
211 Raportul privind exercitarea jurisdicției constituționale în anul 2014. Aprobat prin Hotărârea Curţii 

Constituţionale nr.1 din 15 ianuarie 2015. p.11. http://www.constcourt.md/public/files/file/Actele%20
Curtii/acte_2015/Raport__CC__2014.ro.pdf

212 Art.140 al Constituției Republicii Moldova din 29.07.1994, publicată la 12.08.1994 în Monitorul Oficial 
al RM nr. 1 

213 Art.26 alin. (1) al Legii nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională, și art.61 
alin.(1), art.62, 63 și 64 ale Codului jurisdicției constituționale aprobat prin Legea nr.502-XIII din 16 
iunie 1995

214 Art.26 alin. (4) al Legii nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională, și art.77 
alin.(1) al Codului jurisdicției constituționale aprobat prin Legea nr.502-XIII din 16 iunie 1995

215 Art.26 alin. (5) al Legii nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională, și art.77 
alin.(1) al Codului jurisdicției constituționale aprobat prin Legea nr.502-XIII din 16 iunie 1995
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Astfel, în opinia noastră există colizia de drept constituțional, or norma 
din Constituție se extinde asupra tuturor categoriilor/subcategoriilor de 
acte emise de CC RM, ele deținând statutul juridic de acte constituționale, 
or avem diverse regimuri juridice, fapt care necesită a fi tratate diferit în 
aceleași legi constituționale.

Totodată, analiza publicării în Monitorul Oficial al RM a hotărârilor CC 
RM, indică mai multe nereguli la acest capitol (vezi anexele nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11. [216]), și anume:

– nerespectarea normelor legale respective[217] din Constituția RM și 
legislația constituțională;

– nepublicarea în termenul legal stabilit de 10 zile, existând și grave 
depășiri de termen (peste un an de zile – de exemplu cazul examinării 
de CC RM la 01.10.2013 a sesizării nr.22b din 28.05.2013 și publica-
rea hotărârii CC RM în MO nr. 352-357 la 28.11.2014);

– menținerea constantă a nerespectării principiului publicității în activi-
tatea CC RM.

Reținem, că nefiind publicată, totodată hotărârea CC RM odată fiind 
adoptată devine obligatorie pentru toate persoanele fizice și juridice, impu-
nând acestora obligația de a exclude aplicarea actului normativ sau ale unor 
pârți ale acestuia declarate neconstituționale, dar și de a întreprinde măsu-
rile adecvate (inclusiv de natură reglementatoare) pentru înlăturarea conse-
cințelor juridice respective. Deci, avem pe de o parte actul juridic cu putere 
constituțională general obligatorie, care necesită a fi executat, iar pe de altă 
parte executarea actului nu poate fi efectuată conform fără cunoașterea 
textului lui, atât ca dispozitiv, dar și ca parte motivată care include temeiu-
rile de drept și argumentele de rigoare. Pe lângă aceasta, hotărârea CC RM 
comportă mai multe efecte juridice:

– asigură realizarea drepturilor reale și libertăților constituționale ale 
fiecărei persoane;

– este o garanție pentru protecția dreptului obiectiv al fiecărei per-
soane;

– servește izvor de drept pentru toate organele de stat abilitate cu 
competența de reglementare legislativă și normativă;

– dezvoltă domeniul dreptului constituțional, dar și al celui național, 
garantând supremația reală a Constituției RM.

216 Curtea Constituţională a Rep. Moldova. „Raport privind exercitarea jurisdicţiei constituţionale în anul 
2013”. Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices“. Chișinău. a.2014. ; Raportul privind exercitarea juris-
dicției constituționale în anul 2014. Aprobat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr.1 din 15 ianuarie 
2015. http://www.constcourt.md/public/files/file/Actele%20Curtii/acte_2015/Raport__CC__2014.
ro.pdf . ; http://constcourt.md/ccdocs.php?l=ro. Baza de date „MoldLex”.

217 Art.23 alin.(2) al Constituției Republicii Moldova din 29.07.1994, publicată la 12.08.1994 în Monitorul 
Oficial al RM nr.1, art.3 și art.26 (4) ale Legii nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea 
Constituțională, și art.3, art.77 alin.(1) ale Codului jurisdicției constituționale aprobat prin Legea nr.502-
XIII din 16 iunie 1995
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Continuând analiza practicii exercitării jurisdicției constituționale de 
către CC RM, putem stabilim că în practica activității CC RM sunt supuse 
publicării atât hotărârile și avizele, dar și deciziile CC RM de inadmisibilitate 
a sesizărilor și de respingere a lor. Reiterăm opinia noastră, că categoria 
de acte ale CC RM supuse publicării obligatorie trebuie să includă toate 
formele de decizii ale CC care necesită a fi supuse unui singur regim juridic, 
și necesită a fi perfectate doar în format de hotărâri ale CC RM (inclusiv 
deciziile de sistare a procesului de control constituțional și scrisorile de res-
tituire a sesizărilor). În caz contrar, putem constata diferite regimuri juridice 
și diferită practică de exercitare a procedurii jurisdicției constituționale, fapt 
reflectat și în rapoartele CC RM [218], care face deosebire de abordări în 
procedura constituțională de examinare a sesizărilor – „sesizarea urmează 
a fi restituită prin scrisoare autorului sesizării în cazul în care: a) sesizarea nu 
este motivată și nu cuprinde obiectul pe care sunt întemeiate cerințele; b) nu 
este demonstrată legătura de cauzalitate între prevederile contestate și nor-
mele constituționale invocate; c) sesizarea nu întrunește condițiile de formă; 
d) autorul sesizării nu a prezentat informația suplimentară și nu a răspuns la 
întrebările formulate de Curte în termenul stabilit. Decizia privind inadmisibili-
tatea sesizării se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se aduce 
la cunoștința autorului sesizării. Declararea sesizării inadmisibilă exclude posi-
bilitatea depunerii repetate a unei noi sesizări având același obiect și temeiuri. 
Restituirea sesizării de către Curte nu exclude posibilitatea depunerii repetate a 
unei noi sesizări cu același obiect și aceleași temeiuri, dacă subiectul cu drept de 
sesizare care a depus-o a înlăturat deficiențele constatate.”

Și respectiv, se generează un întreg set de întrebări care nu-și găsesc 
răspunsul, precum:

– de ce examinarea sesizărilor poate fi efectuată în afara ședințelor 
CC RM? Doar numai CC RM are obligațiunea de a examina sesizările 
depuse!

– de ce decizia de inadmisibilitate a sesizării „exclude posibilitatea depu-
nerii repetate a unei noi sesizări având același obiect și temeiuri”? Doar 
dacă autorul a motivat o altă sesizare cu același obiect și temeiuri, a 
depus argumente și probe care demonstrează legătura de cauzalitate 
între prevederile contestate și normele constituționale invocate, a 
perfectat condițiile de formă a sesizării, a prezentat informația supli-
mentară și a răspuns la întrebările respective formulate de Curte, de 
ce el nu are dreptul să depună repetat o altă sesizare?

– cum poate fi restituită autorului printr-o scrisoare o sesizare în afara 
218 CC RM. „Raportul privind exercitarea jurisdicției constituționale în a.2014”, aprobat prin hotărârea CC 

RM nr.1 din 15.01.2015. nepublicat în MO, p.9-10, http://constcourt.md/public/files/file/Actele%20
Curtii/acte_2015/Raport__CC__2014.ro.pdf
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procedurii constituționale de examinare a sesizărilor de întreaga 
componență a CC RM? Doar dacă sesizarea a fost examinată, Curtea 
înseamnă că sa pronunțat asupra ei, și respectiv decizia adoptată tre-
buie să fie motivată și necesită a fi publicată respectiv ?, etc.etc.

Considerăm întemeiat, că obligația de a pune la dispoziția societății o 
hotărâre argumentată, precum și viceversa – dreptul de a lua act de o deci-
zie motivată, sunt două laturi a procesului de justiție constituțională deter-
minând caracteristica de fond și de drept a actului constituțional public, şi 
respectiv a calității justiției constituționale efectuate. Corespunzător, hotă-
rârile publicate reprezintă unul din importantele mijloace juridice prin care 
poate fi asigurată încrederea omului în supremația legii şi a autorității con-
stituționale. În acest context necesită a se ține cont de faptul, că publicarea 
actelor CC RM transmit mesajul nu doar către audiența formată din pro-
fesioniști, dar şi celor din audiența formată din nespecialiști – cetățenilor 
Republicii Moldova. Aceasta o stabilește expres legea suprema, Constituția 
Republicii Moldova, punând obligațiunea dar ți responsabilitatea pe CC RM. 
Doar în conformitate cu prevederile Legii cu privire la Curtea Constituțio-
nală219 și cu Codul Jurisdicției Constituționale [220], CC RM garantează res-
ponsabilitatea statului fată de cetățean şi a cetățeanului fată de stat. Și așa 
cum actele CC RM sânt acte oficiale şi executorii pe întreg teritoriul țârii 
[221], ele nefiind publicate în conformitate cu norma legală, aducând atingere 
nu numai de imagine Curții Constituționale a RM, dar în primul rând, celei 
de legalitate a activității CC RM. Prin urmare, precedentele de nepublicare a 
hotărârilor respective ale CC RM, dar și de nerespectare a principiului lega-
lității în activitatea sa, oferă temei pentru a constata nerespectarea normei 
legale în vigoare de către CC RM, autoritate constituțională care potrivit 
art.134, alin.(3) din Constituția RM are obligațiunea de a asigura garantarea 
responsabilității statului față de cetățean.

Or, cercetările realizate, postează necesitatea de a răspunde expres 
la mai multe întrebări, inclusiv: este oare nepublicarea și nediseminarea 
publică a actelor aprobate de CC RM o amenințare la adresa legalității acte-
lor CC RM? Este oare activitatea neconformă a CC RM principiilor stabi-
lite în Codul jurisdicției constituționale un atac la adresa Constituției, cetă-
țeanului și statului Republica Moldova?

Concluzii și recomandări. Analiza empirică de caz efectuată, dar și din cer-
cetarea regimului juridic chestiunilor abordate, putem deduce următoarele.

1. Practica jurisdicției constituționale a CC RM analizată în prezenta 
lucrare, este o încercare de a crea un suport discuțiilor atât de necesare 
219 Art.1 (3) c) al Legii nr.317/1994 cu privire la Curtea Constituţională 
220 Art.2 al Legii nr.317/1994 cu privire la Curtea Constituţională
221 Art.281 și art.282 ale Legii 317/1994 cu privire la Curtea Constituțională
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pe marginea acestui subiect. Se dorește concentrarea atenției publice pe 
importanța respectării a două cerințe fundamentale ale jurisdicției consti-
tuționale – respectarea principiului legalității (1), dar și al publicității (2) de 
către CC RM în activitatea desfășurată de jurisdicție constituțională.

2. Examinarea tardivă în termeni neconformi a sesizărilor depuse, expu-
nerea de către CC RM pe pagina web numai a dispozitivului hotărârii respec-
tive, și concomitent nepublicarea în termen legal a actului juridic adoptat 
în format deplin, cu motivațiile de drept și de fond de rigoare, conduc la 
stabilirea unei perioade mari de timp pe parcursul căreia nu sunt accesibile 
cetățeanului RM, și respectiv necunoscute lui, hotărârile autorității consti-
tuționale, fiind îngrădit accesul efectiv al persoanei la justiție, fiind lezate 
drepturile și interesele legale ale omului în RM de către CC RM.

3. CC RM în rolul său de gardian al democrației şi al libertăților funda-
mentale ale omului, abilitat cu dreptul de a revizui cadrul juridic în vigoare al 
Republicii Moldova și de a cenzura organele puterii de stat, inclusiv organul 
legislativ, denotă o practică vicioasă și neconformă a exercitării jurisdicției 
constituționale. Prin nepublicarea de către CC RM a actelor sale adoptate și 
prin nerespectarea de către Curte în activitatea sa a principiilor legalității și 
publicității, putem constata atingerea drepturilor fundamentale ale omului.

4. Cadrul juridic constituțional existent necesită perfecționare, în vede-
rea excluderii coliziilor juridice existente de drept constituțional, dar și a 
unificării practicii CC RM de exercitare a jurisdicției constituționale. Se 
impune necesitatea unificării normative a procedurii de emitere și publicare 
a actelor CC RM, doar art.140 al Constituției RM prevede o singură catego-
rie – hotărâri ale CC. Astfel, oricare subcategorii stabilite prin legi constitu-
ționale, necesită a fi adoptate în format de hotărâri ale CC RM și publicate 
obligatoriu în termenul legal stabilit.

5. Activitatea neconformă a CC RM ar putea deveni un subiect de discu-
ție în cercurile parlamentare care ar putea desfășura audieri parlamentare 
cu adoptarea hotărîrii respective, care ulterior să conducă la perfecționarea 
cadrului jurisdicției constituționale și nu numai, în vederea asigurării preve-
derilor legilor constituționale, dar și majorării gradului de responsabilitate a 
instituțiilor statului și de majorarea a responsabilității judecătorilor CC RM 
– persoane cu demnitate publică de stat.

6. Este de așteptat ca CC RM să nu interpreteze prezentul articol științi-
fic ca o imixtiune in activitatea autorității de jurisdicție constituționale, dar 
să se autosesizeze, examinând într-o ședință publică deficiențele admise 
în activitatea sa (inclusiv cele menționate în prezentul material), selectând 
partea ratio din obiter dicta pentru a elimina pe cât de operativ se poate, 
lacunele existente din activitatea autorității jurisdicționale.
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În concluzie,
exprimăm convingerea, că CC RM – unica autoritate de jurisdicție con-

stituțională din RM, va da dovadă de responsabilitate constituțională, și va 
purcede la rectificarea şi ameliorarea deficiențelor menționate, revenind 
în postura legală de gardian constituțional al Constituției, asigurând dom-
nia Constituției, și garantând real drepturile omului în Republica Moldova, 
inclusiv prin propriul exemplu.

Anexe, elaborate de autori la articolul „Sacralitatea principiilor de acti-
vitate constituțională” (perioada examinată a.2013-15.08.2015)

Anexa nr.1. Statistica publicării hotărîrilor Curții Constituționale în Monitorul Oficial  
al Republcii Moldova (în continuare MO RM)

Publicate în a.2013 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova
Nr. Nr. sesizarii Examinata la data Nr. HCC/Deciziei Publicata Nr.MO
1 20a/2012 11.12.12 18 11.01.13 6-9
2 34a/2012 19.12.12 19 25.01.13 18-21
3 27a/2012 15.01.13 1 01.02.13 22-25
4 Aprob Raport pr exercitiu 

jurisd const în a.2012
31.01.13 ACC-2 01.03.13 42-47

5 28a/2012 22.01.13 1 01.03.13 42-47
6 9e/2013 11.04.13 3 12.04.13 82
7 35a/2012 12.04.13 2 26.04.13 92-95
8 41b/2012 12.04.12 3 26.04.13 92-95
9 10a/2013 22.04.13 4 03.05.13 97
10 31a/2012 23.04.13 5 17.05.13 110-113
11 18.a/2013 14.05.13 4 24.05.13 116-118
12 17a/2013 16.05.13 6 31.05.13 119-121
13 16a/2013 18.05.13 7 07.06.13 122-124
14 15a/2013 20.05.13 8 14.06.13 125-129
15 12a/2013 21.05.13 9 14.06.13 125-129
16 19a/2013 22.05.13 5 21.06.13 130-134
17 21b/2013 23.05.13 6 21.06.13 130-134
18 37a/2012 23.05.13 10 25.06.13 135
19 29e/2013 20.06.13 14 28.06.13 136-139
20 26a/2012 28.05.13 11 19.07.13 152-158
21 33a/2012 04.06.13 12 02.08.13 167-172
22 7a/2013 20.06.13 15 09.08.13 173-176
23 4a/2013 25.06.13 16 16.08.13 177-181
24 36a/2012 02.07.13 17 16.08.13 177-181
25 20a/2013 04.07.13 7 16.08.13 177-181
26 11a/2013 04.07.13 18 23.08.13 182-185
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27 6a/2013 16.07.13 19 23.08.13 182-185
28 39a/2012 16.07.13 20 23.08.13 182-185
29 sesizare depusă la 9 septem-

brie 2013
10.09.13 11 13.09.13 198-204

30 3g/2013 25.07.13 8 20.09.13 206-211
31 23a/2013 25.07.13 9 20.09.13 206-211
32 30a/2013 25.07.13 10 20.09.13 206-211
33 sesizare depusă la 9 septem-

brie 2013
19.09.13 12 24.09.13 212

34 33a/2013 20.09.13 27 11.10.2013 222-227
35 43e/2013 07.10.13 32 11.10.13 222-227
36 34a/2013 20.09.13 28 18.10.13 228-232
37 26a/2013 01.10.13 31 08.11.13 252-257
38 24g/2013 06.09.13 23 15.11.13 258-261
39 50e/2013 07.11.13 35 15.11.13 258-261
40 27a/2013 08.10.13 14 15.11.13 258-261
41 2a/2013 27.07.13 21 22.11.13 262-267
42 32a/2012 05.09.13 22 29.11.13 276-280
43 14a/2013 17.09.13 25 29.11.13 276-280
44 37b/2013 07.11.13 16 06.12.13 284-289
45 40a/2013 10.10.13 15 10.12.13 290
46 25a/2013 19.09.13 26 20.12.13 297-303
47 45b/2013 10.10.13 23 20.12.13 297-303

Publicate în a.2014 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova
1 14e/2014 27.02.14 10 07.03.14 53-59
2 51b/2013 06.12.13 19 07.03.14 53-59
3 28a/2013 10.12.13 20 07.03.14 53-59
4 36a/2013 11.12.13 22 07.03.14 53-59
5 48a/2013 11.12.13 23 07.03.14 53-59
6 31a/2013 04.02.14 3 14.03.14 60-65
7 4a/2013 04.02.14 2 14.03.14 60-65
8 44a/2013 30.01.14 1 21.03.14 66-67
9 52b/2013 14.02.14 9 01.04.14 78-79
10 2a/2014 28.01.14 2 04.04.14 80-85
11 5a/2014 13.02.14 7 18.04.14 92-98
12 7a/2014 14.02.14 8 18.04.14 92-98
13 32a/2013 06.02.14 4 25.04.14 99-102
14 22a/2014 02.04.14 7 25.04.14 99-102
15 38a/2013 11.02.14 5 06.05.14 104-109
16 20a/2014 25.03.14 11 06.05.14 104-109
17 8a/2014 17.02.14 3 06.05.14 104-109
18 1a/2014 19.03.14 4 25.05.14 127-133
19 10a/2014 02.04.14 6 25.05.14 127-133
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20 41e/2014 17.06.14 22 27.06.14 169-173

21 15a/2014 25.03.14 5 27.06.14 169-173

22 Aprob Regul pr proced exam 
sesiz depuse

03.06.14 AG-3 18.07.14 185-199

23 Pr distinctiile CC 03.06.14 AG-5 18.07.14 185-199

24 45e/2014 16.02.14 23 25.07.14 209-216

25 17a/2014 20.05.14 12 08.08.14 223-230

26 12a/2014 22.05.14 13 08.08.14 223-230

27 29a/2014 27.05.14 15 08.08.14 223-230

28 47a/2013 28.05.14 16 08.08.14 223-230

29 30g/2014 29.05.14 17 08.08.14 223-230

30 25a/2014 05.06.14 21 08.08.14 223-230

31 19a/2014 03.06.14 19 15.08.14 238-246

32 5a/2013 23.09.13 29 22.08.14 249-255

33 9a/2014, 11a/2014, 
28a/2014

04.06.14 20 22.08.14 249-255

34 34a/2014 02.06.14 18 29.08.14 256-260

35 Aprob Raport pr exercit jurisd 
const in a.2013

28.01.14 1 05.09.14 261-267

36 53a/2013 05.06.14 8 03.10.14 293-296

37 Decizia de alegere a preșe-
dintelui CC

05.10.14 AG-7 17.10.14 313-318

38 48c/2014 22.09.14 ACC-1 31.10.14 325-332

39 44a/2014 09.10.14 24 07.11.14 333-338

40 52a/2014 06.11.14 25 21.11.14 345-351

41 22b/2013 01.10.13 30 28.11.14 352-357

42 42a/2014 13.11.14 27 28.11.14 352-357

43 46a/2014 09.10.14 9 04.12.14 358-363

44 55b/2014 18.11.14 10 04.12.14 358-363

45 58a/2014 18.11.14 11 04.12.14 358-363

46 27a/2014 27.05.14 14 09.12.14 364-365

Publicate în a.2015 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (pînă la 14.08.2015)
1 61e/2014 09.12.14 29 16.01.15 1-10

2 18a/2014 11.12.14 30 06.02.15 29-32

3 6b/2014 20.01.15 2 13.02.15 33-38

4 54a/2014, 57a/2014 15.12.14 12 13.02.15 33-38

5 51a/2014 11.11.14 24 20.02.15 39-45

6 59a/2014 20.01.15 3 20.02.15 39-45

7 4e/2015 23.02.15 4 27.02.15 46-51

8 14e/2015 09.04.15 5 14.04.15 93

9 60a/2014 16.04.15 6 15.05.15 115-123

10 43a/2014 16.04.15 7 15.05.15 115-123

11 19e/2015 11.05.15 9 15.05.15 115-123

12 Aprob complet Regul pr 
proced exam sesiz depuse

23.06.15 AG-2 31.07.15 197-205
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Anexa nr.2. Activitatea jurisdicțională a CC RM în a.2013 în MO RM 

Acte pronunțate: Hotărâri – 36, Decizii – 23, Scrisori – 1

Anexa nr.3. Tabel. Publicarea în termen a actelor CC RM în a.2013 în MO RM

Termenii de publicare a actelor, utilizați de CC RM 
Publicate în termen de

până la 10 zile
Publicate în termen
de la 10 zile la 3 luni

Publicate în termen
de la 3 până la 6 luni

8 38 1

Anexa nr.4. Activitatea jurisdicțională a CC RM în a.2014 în MO RM 

Acte pronunțate: Hotărâri – 30, Decizii – 12, Avize – 1, Scrisori de restituire – 16

Anexa nr.5 
Tabel. Publicarea în termen a actelor CC RM în a.2014 în MO RM

Termenii de publicare a actelor, utilizați de CC RM
Publicate în 
termen de

pînă la 10 zile

Publicate în 
termen

de la 10 zile
la 3 luni

Publicate în 
termen
de la 3

până la 6 luni

Publicate în 
termen
de la 6

până la 9 luni

Publicate în 
termen

de la 9 luni 
pînă la 1 an

Publicate 
după
1 an

3 34 4 2 1 1

60

47

Activitatea jurisdic ional  a CC RM a.2013

�����������

��������������

59

46

Activitatea jurisdic ional  a CC RM a.2014

�����������

��������������
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Anexa nr.6. Activitatea jurisdicțională a CC RM în a.2015 în MO RM (până la 31.07.15) 

Acte pronunțate: Hotărâri – 16, Decizii – 2, Avize – 1.

Anexa nr.7 
Tabel. Publicarea în termen a actelor CC RM în a.2015 în MO RM (până la 15.08.15)

Termenii de publicare a actelor, utilizați de CC RM
Publicate în termen

de pînă la 10 zile
Publicate în termen
de la 10 zile la 3 luni

Publicate în termen
de la 3 până la 6 luni

3 8 1

Anexa nr.8 
Tabel. Publicarea în termen a actelor CC RM în a.2015 în MO RM (01.01.2015-15.08.2015)

19

12

Activitatea jurisdic ional  a CC RM a.2015

�����������

��������������

3

9

Publicarea actelor CC RM
(01.01.2015 -1 5.08.2015)
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Anexa nr.9 
Tabel. Dinamica publicării/nepublicării actelor sale de CC RM în MO RM  

(perioada 01.01.2013-15.08.2015)

Anexa nr.10 
Tabel. Dinamica publicării în termen a actelor CC RM în MO RM (01.01.2013-15.08.2015)
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Anexa nr.11. Tabel. Statistica privind respectarea termenelor de publicare a hotărârilor  
Curții Constituționale (investigații efectuate în baza actelor Curții Constituționale  

publicate pe paginile web ale Curții Constituționale și bazei de date „MoldLex”,  
perioada 1995 – septembrie 2015).
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1 2 3 4 5 6 7 8
1995 12 2 7 3 - - -
1996 22 2 20 - - - -
1997 31 1 21 6 4 - -
1998 45 5 14 16 7 2 1
1999 69 20 33 14 2 - -
2000 39 39 - - - - -
2001 31 6 22 3 - - -
2002 26 8 15 3 - - -
2003 23 9 9 4 1 - -
2004 23 7 16 - - - -
2005 17 16 1 - - - -
2006 18 15 3 - - - -
2007 21 18 3 - - - -
2008 16 10 5 1 - - -
2009 19 16 3 - - - -
2010 32 23 9 - - - -
2011 41 21 14 6 - - -
2012 26 11 10 4 1 - -
2013 57 9 9 11 15 12 1
2014 45 4 5 3 13 18 2
2015 

(septem-
brie)

21 4 - 3 4 10 -

Total 534 246 219 77 47 42 3

Publicat în: Legea şi Viaţa, Chişinău, 2015, nr.12, 
pp.4-16. http://catalog.bnrm.md/opac/biblio-
graphic_view/805331;jsessionid=E62EDAE-
02B8DF8C845CF840E4A26263C, http://www.
legeasiviata.in.ua/archive/2015/12/12-1.pdf , 
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/41758 .
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INIȚIATIVA POPULARĂ DE REVIZUIRE A CONSTITUȚIEI 
ARE SUPORT LEGAL ȘI CONSTITUȚIONAL

Victor PUȘCAȘ 
Doctor în drept, conferențiar universitar

Valeriu KUCIUK 
Doctor în drept, lector universitar

In Republica Moldova, ideea referendumului a apărut la începutul ani-
lor 90, după proclamarea declarației de independență. Drept exemplu, ne 
poate servi Legea cu privire la referendum din 26.05.92222, care a funcțio-
nat până în a.1997, când a fost adoptat și a intrat în vigoare Codul electoral 
al RM223.

Este de remarcat, că Parlamentul anilor 1990, ales în mod democratic, 
considerau că „dezvoltarea şi adîncirea procesului de democratizare presupune 
crearea de garanţii reale pentru exercitarea de către cetăţenii Republicii Mol-
dova a dreptului de a participa la conducerea treburilor de stat şi obşteşti”224. 
Totodată pornind de la normele exprese ale Constituției225, dar și orien-
tându-se la tradițiile parlamentarismului modern, trebuie să recunoaștem 
faptul că suveranitatea și puterea de stat aparține poporului Republicii Mol-
dova, care o exercită în mod direct și prin organele sale reprezentative.

Așa dar, certitudinea normelor constituționale al Republicii Moldova 
care statuează că „cele mai importante probleme ale societății şi ale statu-
lui sânt supuse referendumului” și „hotărârile adoptate potrivit rezultatelor 
referendumului republican au putere juridică supremă”, obligă toate organele 
de stat să se conformeze respectiv. În special, în cazul în care prevederile 
Constituției RM prevăd expres, că „dispozițiile privind caracterul suveran, 
independent şi unitar al statului, precum şi cele referitoare la neutralitatea per-
manentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin referendum, cu 
votul majorităţii cetăţenilor înscrişi în listele electorale”226.

Scopul lucrării. Investigarea juridică a procedeului de consultări a popu-
lației în problemele de interes național, numită în mediul cercetătorilor ple-
biscit sau referendum.
222 Legea nr.1040– XII din 26.05.92 cu privire la referendum, MO nr. 8 din 01.09.1992 (Abrogată prin 

CE1381 din 21.11.97, MO81/08.12.97 art.667)
223 Codul Electoral nr.1381 din 21.11.1997, MO nr.81 din 08.12.1997
224 Preambula Legii nr.1040– XII din 26.05.92 cu privire la referendum, MO nr. 8 din 01.09.1992 (Abrogată 

prin CE1381 din 21.11.97, MO81/08.12.97 art.667)
225 Art.75 al Constituției RM din 29.07.1994, MO nr. 1 din 12.08.1994.
226 Art.75 și 142 alin.(1) ale Constituției RM din 29.07.1994, MO nr. 1 din 12.08.1994.
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Metodele de cercetare științifică aplicate: cercetare comparativă și 
interpretativă, sinteză juridică comparată.

Cercetătorii din domeniu dreptului, definesc referendumul ca o „insti-
tuție a democrației directe, prin care corpul electoral își exprimă opțiunea in 
cele mai importante problem de interes național, având drept scop soluționarea 
lor pe întreg teritoriul tarii, ori într-o anumita unitate teritoriala”227. Este de 
menționat, că aceasta noțiune formulată profund, nu contravine doctrinei 
dreptului parlamentar, dar și invers. Francezul Vincent Auriol, la timpul său 
afirma, că “referendumul menține o legătură directă între națiune și reprezen-
tanții săi; el încurajează educația politică a cetățenilor, ii obișnuiește sa voteze 
idei si texte, el ii face sa înțeleagă problemele de care depinde prosperitatea tarii 
in propriul interes, el întreține activitatea publica si spiritual civic. El da legilor 
integral or forță. El ajuta la înfrângerea rezistentei si la înlăturarea obstacole-
lor”228.

Mai multe materiale de analiză229 la subiectul abordat de autori, atunci 
cînd abordează subiectul referendumului, vin să constate că „orice acţiune 
politică importantă, cu atât mai mult una de anvergura pentru tot poporul 
țării, poate şi trebuie să fie iniţiată, abia după ce răspunde unor patru criterii 
fundamentale: ea trebuie să fie justă, fezabilă, durabilă şi prudentă”. În acest 
context, „justeţea demersului este cea care dă motivaţie, or apărarea valori-
lor democraţiei este un obiectiv care oferă legitimitate oricărei acţiuni politice, 
desfăşurate cu mijloace constituţionale. Pentru că atunci când actorii politici 
renunţă la apărarea pluralismului autentic, aceştia abdică de la misiunea lor 
fundamentală într-un sistem democratic. Puterea executivă poate fi negociată 
de partide, dar acestea nu pot tranzacţiona valorile fundamentale ale democra-
ţiei. Fezabilitatea este dată de raportul între decizie şi posibilităţile (instrumen-
tele, resursele, contextul) aducerii ei la îndeplinire. Fezabilitatea este indicatorul 
fără de care nu poate fi demarată nicio acţiune, pentru că oricât de justă ar fi 
ea, dacă nu poate fi pusă în aplicare, atunci, este evident, demersul nu trebuie 
iniţiat. Acţiunea politică, pentru a fi eficientă, trebuie să confere siguranţa că 
ea va fi durabilă. Dacă se consumă prea multe resurse pentru obţinerea unei 
decizii, dar ea nu poate fi menţinută, sau costurile durabilităţii sale devin împo-
vărătoare, atunci acea acţiune trebuie amânată până când se va crea contextul 
favorabil pentru obţinerea unui rezultat durabil. Dacă o acţiune are şanse de 
reuşită doar pe un interval scurt de timp, ea devine nefolositoare, oricât de justă 
227 Muntean Iulian. Probleme supuse referendumului. Studiu in drept comparat. Teza de doctor in drept. 

Chișinău, 2009.
228 Usvad Lavinoin. Pro sau contra referendumurilor. Revista publica de drept. Florium. a.2008, nr.3.
229 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 Șin-
căi”. București, 01 iunie 2007. http://www.fisd.ro/PDF/mater_noi/Referendum_Raport_FINAL_1%20
iunie%202007.pdf 
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ar fi ideea de la care a plecat şi oricât de fezabilă ar părea iniţiativa. În sfârşit, 
actorii politici responsabili cu luarea deciziilor trebuie să manifeste prudenţă, 
care se stabileşte ca raport între justeţea deciziei şi durabilitatea ei, pe de o 
parte, şi între justeţe şi fezabilitate pe de alta”.

De aceia remarcăm, cu toate că declarația de independență adoptată și 
semnată de 278 de deputați în Parlament la 27 august 1991 n-a fost adop-
tata prin referendum, în societate se simțea susținerea ei masivă de către 
toate paturile ei sociale. Totodată, având în vedere că în anii 1990-1994 
persista existența unor forte antistatale care abordau actul independenței 
ca ceva artificial și temporar, cu suveranitate redusa si fără independență 
deplină, a fost necesar la acel moment desfășurarea unui referendum repu-
blican care să statueze status-quo-ul statului moldovenesc, dar și calea vec-
torului dezvoltării țării, asigurând stabilitate și progres.

Astfel, primul președinte al RM, dl Mircea Snegur, în a.1994 a inițiat 
referendumul republican întitulat “La sfat cu poporul”, pentru a stabili daca 
țara ar trebui să-și conserve independent si integritatea teritoriala. A fost 
adresată 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 neutra-
litate și să mențină relații economice reciproc avantajoase cu toate țările 
lumii și să garanteze cetățeniilor săi drepturi egale în conformitate cu nor-
mele dreptului internațional ?”.

Este de remarcat, că prezența la referendumul național din 1994, a fost 
de aproximativ 75% ale cetățenilor înscriși in listele electorale. Menționăm 
că la întrebarea primită au răspuns “Da” 95,4% din participanții la referen-
dum.

Necesită a avea în vedere, că în art.2 din Constituția RM, primatul reali-
zării puterii de stat este dat poporului. Prin referendumuri, populația țării se 
implică direct în deciziile politice, exprimându-și adeziunea și vrerea. Astfel, 
urmare acesteia, reprezentanții poporului trebuie sa administreze puterea 
de stat în așa fel, ca legiferarea să se desfășoare sub controlul permanent al 
poporului. Totodată, referendumul sau plebiscitul – cum este numit uneori, 
este folosit in multe tari ale lumii, nu este atât de des petrecut. Preferința 
în procesele de legiferare a raporturilor periodice se dau organelor repre-
zentative, dar este important de reținut și rolul inițiativelor populare, care 
în unele state se desfășoară destul de des. Astfel, în unele state europene, 
cum ar fi Elveția (țara democrației ideale230), în perioada anilor 1948-2012, 
230 În Elveţia se ţin referendumuri locale la nivelul cantoanelor. Elveţienii sunt obişnuiţi să voteze de cel 

puţin patru ori pe an, dându-şi 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 şi chiar 
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au fost petrecute 528 de referendumuri, majoritatea (peste 70%) fiind des-
fășurate la inițiativa autorităților publice.

Potrivit unui studiu comparat a 23 de state europene231 in perioada 
1990-2012 au fost petrecute referendumuri – Irlanda –17. Italia –13, Leto-
nia –11, Lituania – 10, Marea Britanie – 8, etc.

Este de menționat, că legislația europeana, dar și Comisia de la Vene-
ția232 îndeosebi recomandă consultarea populara prin referendum pentru 
aprobarea tratatelor europene: ratificarea Constituției Europene (din 28 de 
state numai 2 state au respins Constituția prin referendum) a tratatului de 
la Lisabona, a intrării in UE și altele.

În RM practica petrecerii referendumurilor este mai modesta. În afară 
de referendumul din 1994, celelalte referendumuri (din 1999 si din 2010) 
practic au eșuat. Cauza eșecului sunt în opinia noastră autoritățile. Astfel, la 
23 mai 1999 a fost supusă referendumului republican consultativ interurban 
următoarea chestiune: Sunteți pentru modificarea constituției in scopul insti-
tuirii sistemului prezidențial de guvernare in RM in cadrul căruia președintele 
republicii ar fi responsabil de formarea si conducerea Guvernului , precum sir de 
rezultatele guvernării tarii ?”.

La referendum au participat 58,3% din numărul total de alegatori înscriși 
in listele electorale, dintre care majoritatea au răspuns “Da”.

Deși 55,33% din alegatorii votanți au exprimat acordul privind chestiu-
nea înaintata la referendum, clasa politica din acea perioada nu numai că la 
neglijat totalmente, dar prin Legea nr.1115/2000 a schimbat chiar si regi-
mul de guvernare233. Statul Republica Moldova a trecut de la regimul de 
drept „republica semi prezidențială”, la cel de „republică parlamentară”.

Al treilea referendum a fost desfășurat în Republica Moldova la 05 sep-
tembrie 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, însoțit de 
întrebarea “Sunteți pentru modificarea Constituției care sa permită alegerea 
președintelui RM de întreg poporul? Da, Nu?”.

Prin hotărârea Curții Constituționale nr.22 din 23 09.2010 “cu pri-
ale constituţiei. Estimările plasează în Elveţia mai mult de jumătate din referendumurile din întreaga 
lume. În aceste condiţii, această ţară mică cu doat 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 

231 Camelia Badea. „Câte tipuri de prag la referendum există în Europa”. www.ziare.com/politica/referen-
dum

232 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 

233 Legea nr.1115 din 05.07.2000 cu privire la modificarea şi completarea Constituţiei Republicii Moldova, 
MO nr. 88-90 din 28.07.2000
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vire la confirmarea rezultatelor referendumului republican constituțional din 
05.09.2010”, referendumul a fost declarant nevalabil din cauza participă-
rii la urnele de vot a mai puțin de 1/3 din numărul persoanelor înscrise 
in listele electorale. Totodată, la această hotărîre a Curții Constituționale 
nr.22/2010 a fost expusă și o opinie separată, prin care s-a cerut ca Curtea 
Constituțională sa declarare referendumul din 05.09.2010 nul, din cauza 
mai multor încălcări a legislației electorale de către instituțiile statului. Este 
de remarcat, că Curtea Constituțională în hotărârea sa din 2010 „nu a con-
statat în campania de organizare şi pe durata desfăşurării referendumului încăl-
cări grave ale prevederilor Codului electoral de natură să influenţeze rezultatele 
referendumului „, cu toate că „..existau motive serioase pentru a nu trece cu 
vederea încălcările comise de unele partide politice şi organizaţii social-politice 
– concurenţii electorali..”, și anume „..acţiunile PCRM, PSD şi Mişcării social-po-
litice republicane “Ravnopravie”, înregistrate la CEC în calitate de concurenţi 
electorali, care au chemat deschis electoratul la boicotarea referendumului con-
stituţional…” – „acțiuni care cad sub incidenţa art.172 din Codul electoral, fiind 
încălcări grave care au influenţat rezultatele referendumului” 234.

Totodată, menționăm că în cazul dat, a fost importantă și decisivă hotă-
rârea Comisiei Electorale Centrale nr.3281/2010, care prevedea, că “odată 
cu înregistrarea, partidele politice si organizațiile social-politice își vor exprima 
opțiunea în problema referendumului republican constituțional”235, cu toate 
că concurenții electorali respectivi (PCRM, PSD si mișcarea “Ravnopravie”) 
solicitând înregistrarea la CEC, concomitent au declarat că vor chema elec-
toratul sa nu participe la referendum. Întemeindu-se pe faptul că legislația 
electorala nu prevede boicotarea scrutinelor electorale, CEC-ul nu numai că 
a înregistrat programele acestor concurenți electorali, dar a creat și condiții 
pentru realizarea de către ei a unor asemenea acțiuni subversive, concuren-
ții electorali dați beneficiind de timp de antenă gratuit la instituțiile publice 
ale audiovizualului.

Precum a fost expus în opinia separată la hotărârea Curții Constituțio-
nale nr.22 din 23 09.2010 la care subsemnăm, „concurenţii electorali respec-
tivi au promovat această idee prin agitaţia efectuată. Însă, conform art.1 din 
Codul electoral, prin agitaţie electorală sînt definite acţiunile “de pregătire şi 
difuzare a informaţiei, care au scopul de a-i determina pe alegători să voteze 
pentru unii sau pentru alţi concurenţi electorali”, dar nu de a-i determina să nu 
participe la referendum. Această normă cu caracter administrativ nu poate fi 

234 Hotărârea Curții Constituționale nr.22 din 23 09.2010 “cu privire la confirmarea rezultatelor referendumu-
lui republican constituțional din 05.09.2010”, H O T Ă R Î R E cu privire la confirmarea rezultatelor ...

235 Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.3281 din 13 iulie 2010 privind aprobarea Regulamentului pri-
vind modul de participare a partidelor politice şi a altor organizații social-politice la campania electorală 
pentru desfășurarea referendumului republican constituțional din 5 septembrie 2010.
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interpretată de concurenţii electorali la discreţia lor. Pentru aceste considerente 
CEC trebuia să interzică orice agitaţie de acest gen şi să retragă înregistrarea 
concurenţilor electorali respectivi”. 236

Dar trebuie sa recunoaștem, că referendumul a fost răsturnat și din 
cauza partidelor politice aflate la guvernare, care în loc să explice alegato-
rilor scopul referendumului, ele au promovat această idee de boicotare a 
referendumului prin agitația efectuată.

În prezent, mișcarea populara „Platforma Da” a înaintat inițiativa de 
revizuire a art.60 alin.(2), 70 alin.(3), 78 și 89 din Constituția RM.

Această inițiativă, la 05.11.2015 a fost recepționată de Comisia Electo-
rală Centrală și prezentată Curții Constituționale cu formularea următoa-
relor 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 vede-
rea alegerii președintelui RM prin vot universal, egal, direct, secret și liber expri-
mat? – Pentru/Contra.

4. Sunteți pentru expunerea art.89 din Constituție într-o nouă redacție, 
care să prevadă că în cazul săvârșirii președintelui RM a unor fapte care încalcă 
Constituția, Parlamentul poate aproba inițiativă 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 desfă-
șurare a referendumului republican constituțional a fost aprobata237. Însă, 
avizul CC 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 adop-
tat, include perioada de după înregistrarea la Comisia Electorală Centrală a gru-
pului de inițiativă în colectarea semnăturilor și verificarea listelor de subscripție”.
236 Hotărârea Curții Constituționale nr.22 din 23 09.2010 “cu privire la confirmarea rezultatelor referendumu-

lui republican constituțional din 05.09.2010”, H O T Ă R Î R E cu privire la confirmarea rezultatelor ...
237 Curtea Constituțională a avizat pozitiv inițiativa civică de revizuire a Constituției prin referendum repu-

blican.
 http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=683&t=/Prezentare-generala/Servi-

ciul-de-presa/Noutati/Curtea-Constitutionala-a-avizat-pozitiv-initiativa-civica-de-revizuire-a-Consti-
tutiei-prin-referendum-republican 
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Totodată, aplicând metoda de analiză comparată, deducem existența a 
trei probleme: 1.înregistrarea grupului de inițiativă, 2.colectarea semnături-
lor și 3.verificarea listelor de subscripție, care nu coincid după perioada de 
timp necesară și stabilită legal.

Astfel, este cunoscut faptul, ca grupul de inițiativă care a formulat pro-
mlema referendumului a fost înregistrat la 20.11.2015.

Termenul pentru colectarea semnăturilor este stabilit de 3 luni.
Verificarea listelor de subscripție trebuie sa fie realizată de către Comisia 

Electorală Centrală într-un termen de 15 zile și prezentate biroului perma-
nent al Parlamentului RM în termen de 3 zile.

Urmare acestor acțiuni, Parlamentul RM tocmai în termen de 6 luni de la 
primirea propunerilor de inițiere a referendumului, poate adopta o hotărâre 
cu privire la desfășurarea referendumului republican.

Concluzionând , am putea presupune, ca luând în considerațiune punctul 
de start al termenului de 20.11.15, plus încă 3 luni, dar și plus 15 zile cu 3 
zile, și în sfârșit mai plusăm 6 luni. Astfel, propunerea de desfășurare a refe-
rendumului ar putea fi luată spre examinare de către parlament, aproxima-
tiv prin luna decembrie 2016. Plus examinarea de către Parlamentul RM în 
termen de până la 6 luni, si prognozând desfășurarea referendumului numai 
după 6 luni de la adoptarea hotărârii respective, atonici putem face conclu-
zia, ca inițiativă populară poate fi realizată numai spre sfârșitul anului 2017.

Totodată, necesită a avea în vedere, că Parlamentul RM ar putea și să nu 
numească desfășurarea referendumului.

Anume despre acest fapt a comunicat secretarul Comisiei Electorale 
Centrale dl A.Volentir238. In opinia lui, oportunitatea desfășurării referendu-
mului pornit de inițiativa populară îi aparține Parlamentului, cu care poate 
fi de acord sau o poate si respinge. Exemplu poate servi neglijarea (nea-
doptarea, nerespingerea) proiectului hotărârii Parlamentului nr.2946 din 
26.13.2002 „cu privire la desfășurarea referendumului republican legislativ” 
inițiat de deputații în Parlament dnii Mihai Petrache, Dumitru Braghis, Vla-
dimir Cociorva și Ion Gutu. Fiind înaintată inițiativa populară a 213250 de 
cetățeni privind reforma sistemului electoral spre examinare în Parlament la 
26.12.2002, deputații din Parlament au examinat chestiunea în cauză , dar 
nu s-au pronunțat asupra ei, neadoptând nici un act, nemotivând nici pro, 
nici „contra” starea de lucruri date.
238 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 Braghiş a adunat semnături într-o chesti-
une similară. Braghiş, fiind parlamentar, având tribuna Parlamentului pentru a susţine această iniţiativă, 
totuşi 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 frecat pe mâini şi au spus că nu 
mai este actuală tema. Până la urmă, totul va decide Parlamentul”, a notat Andrei Volentir.) http://www.
ipn.md/ro/politica/72724 
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Concomitent, fiind sesizată problema dată la Curtea Constituțională de 
către deputații – autorii proiectului dat, la 03.03.2003 Curtea s-a pronunțat 
(decizie publicată în MO nr.48 din 18.03.2003), respingând sesizarea depusă 
și motivând decizia sa prin lipsa obiectului sesizării. Este de remarcat fap-
tul, adoptarea deciziei date a avut loc fără a se lua în considerare existența 
unei opinii separate, prin care s-a expus dezacordul cu o astfel de decizie a 
Curtii, deoarece Parlamentul RM, în baza art.150 Cod electoral, era obligat 
sa adopte hotărârea de desfășurare a referendumului, neavând dreptul de 
a respinge prin definiție inițiativa populară legală, or voința poporului direct 
exprimată este supremă într-un stat de drept. De aceia, considerăm că Cur-
tea Constituțională, indiferent de existența/ inexistența actului juridic al 
Parlamentului, era obligata sa verifice nu numai acțiunea Parlamentului RM 
exprimată printr-un act legislativ, dar și inacțiunea acestui organ legislativ.

Or, unul dintre principiile statului de drept, este consultarea directă a 
cetățenilor, chemați să se pronunțe prin vot asupra unor probleme impor-
tante pentru întreaga societate. Anume în atingerea acestor scopuri, în 
Constituția RM din 1994, au fost introduce ulterioarele modificări privind 
inițiativa populară de revizuire a constituției. Doar inițial, în textul art.141 
din Constituția RM, era statuat, că revizuirea Constituției poate fi inițiată de 
un număr de cel puțin 200 mii de cetățeni a RM cu drept de vot. O altă con-
diție era, că cetățenii care inițiau revizuirea Constituției, trebuiau să provină 
din cel puțin jumătate din raioane și municipii , iar în fiecare din ele trebuiau 
să fie înregistrate cel puțin 5000 de cetățeni în sprijinul acestei inițiative. 
Ulterior, prin Legea nr.1115 din 05.07.2000, in atrt.141, alin.(1) lit.a), textul 
„raioane si municipii” a fost substituit cu textul „unități administrative-teritori-
ale de nivelul 2”, iar cifrele „5000” au fost înlocuite cu cifrele „20000”.

Astfel, pentru ca cetățenii sa-si realizeze dreptul de a realiza inițiative 
desfășurării unui referendum republican, sunt necesare colectarea a 360 
mii de semnături a cetățenilor cu drept de vot, cu toate ca Constituția cere 
semnăturile a doar 200 mii de cetățeni.

Ulterior, prin reforma din 07.07.2000, legiuitorul în mod conștient, a 
majorat numărul de cetățeni, inițiatori ai referendumului încă cu 160 de 
mii, stabilind cerința de colectare a 20 mii de semnături dintr-un sir de uni-
tăți administrativ–teritoriale de nivelul 2, inclusiv din unități care dispun 
în total de 20-30 mii de locuitori. Dar obstacolele în petrecerea referen-
dumurilor apar nu numai din inițiativa autorităților publice, dar si multor 
autori de drept constituțional, politicieni si practicieni239. Domina poziția, ca 
239 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-referen-
dum-1_5618a41af5eaafab2c7fb92d/index.html, Poziția deputatului S.Sîrbu expusă la www.deschide.
md din 20.10.2015 – autorul emisiunii– Svetlana Matei. 
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revizuirea Constituției RM, poate avea loc numai pe cale parlamentară, cu 
excepția examinării problemelor privind caracterul suveran, independent si 
unitar al statului, precum si cele referitoare la neutralitatea permanenta a 
statului240, care dupa adoptarea lor cu votul a 2/3 din numarul total al depu-
tatilor alesi necesita sa fie aprobate ulterior prin referendum, cu votul majo-
ritatii cetatenilor inscrisi in listele electrorale. Deputatul S.Sirbu de exemplu 
afirma, ca a prezentat opiniei publice „”10 argmente pe care absolut nimeni 
nu a putut sa le comnbată” 241.

Așa dar, președintele Curții Constituționale contrar unor norme 
imperative din legilsația în vigoare242 care obligă Judecătorul Curţii Consti-
tuţionale „să nu ia poziţie publică sau să dea consultaţii în probleme de compe-
tenţa Curţii Constituţionale”, se expune în public, precum că „legea supremă 
a ţării nu poate fi modificată prin referendum”243.

Este important și poziția Curții Constituționale care în avizul său asupra 
iniţiativei de revizuire a articolelor 78, 85, 89, 91 şi 135 din Constituţia 
Republicii Moldova prin referendum republican, afirmă în pct.30, că „Legea 
fundamentală reglementează 2 tipuri de referendumuri naţionale: cel iniţiat de 
Preşedintele Republicii sau Parlament asupra unor probleme de interes naţio-
nal, menţionat la art.66, 75 şi 88, şi cel prin care se aprobă revizuirea Consti-
tuţiei, reglementat de art.142 alin.(1).” Dar mai jos în același aviz, Curtea a 
reținut în pct.39 că „posibilitatea desfăşurării referendumului constituţional 
pentru modificarea Constituţiei a fost consacrată pe cale jurisprudenţială, prin 
interpretarea funcţională şi coroborată a normelor constituţionale. Or, textul 
Constituţiei nu prevede expres posibilitatea organizării referendumurilor consti-
tuţionale decizionale, altele decât cele pentru validarea legilor constituţionale 
adoptate de Parlament pentru revizuirea dispoziţiilor privind caracterul suve-
ran, independent şi unitar al statului, precum şi a celor privind neutralitatea 
permanentă a statului, prevăzută de articolul 142 alin. (1) din Constituţie „244. 
Deci, conform statuărilor Curții, Constituția RM nu prevede revizuirea ei 
prin referendum, or posibilitatea revizuirii Constituției pe cale referendară 
si-a găsit consacrarea exclusiv pe cale jurisdicțională.

Efectuând analiză comparată a prevederilor Avizului citat, dar și a altor 
240 art.142 alin.(1) din Constituția RM
241 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-juri-
dic%C4%83.htm 

242 Art.17 lit.b) din Legea nr.317 din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituțională, publicată la 
07.02.1995 în MO nr.8

243 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-referen-
dum-1_5618a41af5eaafab2c7fb92d/index.html

244 Avizul Curții Constituționale nr.1 din 22.09.2014 asupra inițiativei de revizuire a art.78, 85, 89, 91 
si 135 din Constituție prin referendum republican. http://lex.justice.md/index.php?action=view&-
view=doc&lang=1&id=355237 
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avize, precum avizul Curții Constituționale din 06.07.2010245, considerăm că 
pentru a face concluzii obiective, Curtea ar trebui sa manifeste continuitate 
în propria jurisprudență și să supună analizei respective legislația în vigoare 
la acest compartiment, or în art.141-144 ale Codului electoral este detaliat 
reglementată procedura desfășurării referendumului republican, inițiată 
de cetățeni, și anume ordinea înregistrării grupului de inițiativă, colectarea 
semnăturilor, prezentarea si verificarea listelor de subscripție si alte aspecte 
procesuale de organizare și desfășurare a referendumului.

În contextul susmenționat, considerăm că dacă la modificarea 
Constituției pe cale parlamentară, Parlamentul RM este în drept să adopte 
o lege cu privire la modificarea Constituției după cel puțin 6 luni de la data 
prezentării inițiativei corespunzătoare, respectarea unui asemenea termen 
în cadrul inițiativei populare, în opinia noastră, nu este necesar, dar nici 
întemeiat.

De asemenea menționăm, că în avizul nr.2 din 10.11.2015, Curtea 
Constituțională recomandă, ca „în vederea diferențierii opțiunii 
electoratului, chestiunile supuse referendumului urmează a fi formulate 
separat (rezumatul însoțit de textul corespondent din proiectul Legii) con-
form obiectivului de reglementare, inclusiv pe buletine de subscripție și buletine 
de vot distincte”.

Referitor la alegerea președintelui, Curtea a statuat în pct.43 al Avizului 
său nr.1 din 22.09.2014, că: „Modificarea majorităţii necesare pentru alegerea 
Preşedintelui ţării se poate efectua doar prin lege constituţională, care trebuie 
să se încadreze în ordinea constituţională existentă, respectându-se procedura 
prevăzută de Titlul VI din Legea Supremă.”246

În opinia noastră, o parte din aceste interpretări ale Curții Constituțio-
nale, contravin art.155 din Codul electoral, care condiționează ca „pe fie-
care foaie din listele de subscripție, se expune întrebarea sau întrebările 
preconizate a fi supuse referendumului republican”. De aceia, considerăm, 
că este dreptul alegatorilor de a se expune asupra fiecărei întrebări nemijlo-
cit la referendum, potrivit art.162 alin.(2) din Codul electoral.

De asemenea, considerăm, că este necesar de a fi respectate procedurile 
prevăzute de legislației electorala și respectarea acelor termene conform 
acestei proceduri, care reprezintă o desfășurare a art.2 art,39, art.66 lit.b si 
art.75 din Constituția RM.

Referitor la temeiurile pentru petrecerea referendumului de revizuire a 

245 Avizul Curții Constituționale nr.3 din 06.07.2010 asupra inițiativei de revizuire a art.78 din Constituție 
prin referendum republican. 

246 Avizul Curții Constituționale nr.1 din 22.09.2014 asupra inițiativei de revizuire a art.78, 85, 89, 91 
si 135 din Constituție prin referendum republican. http://lex.justice.md/index.php?action=view&-
view=doc&lang=1&id=355237
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Constituției, în opinia noastră, Curtea n-a luat în considerație nici jurispru-
dența sa anterioara. Astfel, în Hotărârea Curții Constituționale nr.57 din 
03.11.1999, „privind interpretarea art.75 alin.2 si art.143 din Constituție”, 
s-a constat, că „procedura de revizuire a Constituției prevăzută in art.,75 
si art.141-142 îmbină tehnicile specifice democrației reprezentative (Parla-
mentul) cu cele a democrației directe (referendumul)”.

Iar, potrivit art.75 din Constituție, cele mai importante probleme ale 
societății sunt supuse referendumului, care este de fapt mijlocul prin care 
poporul însuși exercita nemijlocit voința sa. În sensul dat, referendumul 
poate viza un proiect de lege, inclusiv atunci când este declarat de Parla-
ment în baza art.66 lit d) din Constituție, fie o problemă de interes național, 
pentru care se cere exprimarea opiniei alegatorilor.

Hotărârile adoptate potrivit rezultatelor referendumului republican au 
puterea juridica supremă și nu se vizează/afectează procedura de revizuire 
a Constituției, procedură stabilită de art.141-143 din Constituția RM.

Ultima afirmație este ca un răspuns la opiniile unor actori, că rezultatele 
referendumurilor desfășurate la inițiativa populară, necesita a fi aprobate 
tot de către Parlament, cu votul a doua treimi din votul deputaților aleși.

La subiectul analizat, menționăm că în hotărârea nr.15 din 11.04.2000, 
despre controlul constituționalității art.150 din Codul electoral, Curtea își 
dezvoltă jurisprudența sa în problemele revizuirii Constituției prin ambele 
cai: parlamentară și referentară. Ea a constatat, că legiuitorul a stabilit doua 
proceduri de legiferare: 1.Procedura parlamentară și 2. Procedura prin care 
poporul își exercită suveranitatea – referendumul.

Necesită a remarca, că existenta a doua proceduri de legiferare, este 
confirmată de asemenea de prevederile art.148 alin.5 din Codul electoral, 
care prevede, că în cazul în care revizuirea uneia și aceleiași prevederi ale 
Constituției este inițiata concomitent de parlament și de cetățeni, legiuitorul 
acorda prioritate inițiativei cetățenilor.

Prin urmare, la revizuirea Constituției, pot fi aplicate doua proceduri 
– parlamentare – cu respectarea art.141-143 din Constituție, si referen-
tara – cu respectarea prevederilor art.2, art.,39, art.66 lit.b) și art.75 din 
Constituția RM. În contextul investigat, atragem atenția, că prin hotărârea 
Curții Constituționale nr.15 din 11.04.2000, Curtea a declarat neconstitu-
ționale posibilele limitări privind înaintarea inițiativei populare, indicând că 
„Parlamentul nu este in drept sa stabilească pe cale legislativă restricții asupra 
declarării referendumului republican în cazul în care inițiativa populară provine 
de la cetățeni”.

Astfel, nici Curtea Constituțională, în opinia noastră, nu este în drept să 
aplice aceleași reguli prevăzute de revizuirea Constituției pe cale parlamen-
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tară, în cazul în care pentru desfășurarea referendumului, inițiativa provine 
de la cetățeni.

Atragem atenția, suplimentar pentru acei autori, care afirma că numai 
Parlamentul poate revizui Constituția, că art.75 – referendumul este situat 
de legiuitor în conținutul aceluiași capitol al Constituției RM – „capitolul IV. 
Parlamentul.”

Așezarea logică a normelor constituționale, ne obligă să recunoaștem, 
că normele constituționale reglementează ambele căi de revizuire a Con-
stituției: parlamentară și prin referendum. Dar pentru a exclude existen-
tele interpretări a căilor de revizuire a Constituției, ar fi necesar în opinia 
noastră, de a expune normele art.60, 75, si 143 din Constituție într-o noua 
redacție.

La acest capitol, vom mai suplimenta, că potrivit jurisprudenței Curții 
Europene a Dreptului Omului247 pronunțată, s-a reținut, că „Curtea amin-
tește faptul ca o „lege” este o norma formulată cu destula precizie pentru 
a permite unui cetățean să decidă conduita și să prevadă, în mod rezonabil, 
în funcție de circumstanțele cauzei, consecințele care ar putea rezulta din-
tr-un fapt determinat. Totodată, aceste norme nu trebuie sa fie previzibile 
cu certitudine absolută, chiar daca o astfel de certitudine ar fi binevenita, 
deoarece dreptul trebuie sa știe, să se adapteze la schimbările de situație”.

În concluzie, considerăm că art.75 din Constituția RM, în coroborare cu 
alte norme constituționale și de drept ale legislației în vigoare a Republicii 
MOldova, întru totul se adaptează la manifestarea incitativei populare de 
revizuire a Constituției și creează suficient cadru constituțional, fără con-
statarea obligatorie a normelor prevăzute de art.141-143 din Constituție.

Astfel, putem constata că actualmente, inițiativa populară de revizuire a 
Constituției prin referendum, dispune de întregul set de veșmînte legale și 
constituționale necesare. Rămâne doar, ca autoritățile publice, să nu creeze 
obstacole artificiale în exprimarea voinței sale de către poporul Republici 
Moldova.

Publicat în: Legea şi Viaţa, Chişinău, 2016, nr.3, 
pp.10-17. https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_
articol/43597

247 Hotărârea CEDO pe cazul „Amihalachioae contra Moldovei” din 20.04.2004.
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Абстракт
В статье исследуется вопрос двойного гражданства, в том числе на 

основе казуса, рассмотренного в Европейском суде по правам чело-
века (дело «Тэнасе против Молдовы») в 2007-2010гг, соответствую-
щего решения Европейского суда по правам человека (в дальн. ЕСПЧ), 
и его национального исполнения. Авторы, анализируя ход судебного 
расследования и решение ЕСПЧ, а также национальная трактовка и 
исполнение данного решения, выделяет роль влияния должност-
ного лица находящегося в состоянии конфликта интересов, которая 
возможно, привела к превышению полномочий, привели к экстен-
сивному толкования решения суда, вследствие чего решение ЕСПЧ 
касательно одной группы должностных лиц, было применено и к 
совершенно другим группам должностных лиц, в том числе к тем, 
кто своей государственной должностью гарантирует верховенство 
Конституции, суверенитет страны, ее безопасность и независимость. 
Таким образом, экстенсивная интерпретация решения ЕСПЧ, привела 
в Молдове к изменению ряда правовых норм действующего законода-
тельства РМ, и соответственно к растущей угрозе национальной безо-
пасности РМ, а значит к угрозе жизнидеятельности всего молдавского 
общества, всех граждан РМ. Исследователи считают, что, исходя из 
отношения государства к множественному гражданству должност-
ных лиц государства, можно усматривать действительную право-
вую сущность феномена «двойного гражданства», так как двойное 
гражданство должностных лиц при кризисе государства, неизбежно 
влечет за собой его ослабление и эррозию его государственности и 
безопасности, лишая его подлинного суверенитета и независимости. 
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На основе данного исследования, авторы, предлагают определенные 
научные рекомендации о необходимости восстановления законности 
и верховенства Конституции в Республике Молдова.

Используемые научные методы. В процессе исследования казуса 
двойного гражданства рассмотренный в ЕСПЧ (дело «Тэнасе про-
тив РМ»), автор использовал такие методы, как системный анализ, 
структурно-функциональный и технико-юридический анализ, метод 
сравнительного правоведения.

Введение.
В международной практике, двойное гражданство считалось 

нежелательным, и запрет на двойное гражданство был общепринятой 
практикой. Так, еще 12 апреля 1930 года была заключена Гаагская 
конвенция, регулирующая некоторые вопросы, связанные с коллизией 
законов о гражданстве. В ее преамбуле было четко определено, что 
«договаривающиеся государства уверены в том, что каждое лицо 
должно быть гражданином только одного государства, и признают, 
что идеалом, к которому следует стремиться, является искоренение 
не только безгражданства, но и двойного гражданства»248.

В последующем, 6 мая 1963 года Совет Европы принял Конвенцию 
о сокращении случаев множественного гражданства и об исполнении 
воинской обязанности в случаях множественного гражданства, рати-
фицированной и Парламентом РМ.

И ныне, в целом, отношение большинства государств и доктрины 
права к двойному гражданству в общем остаются негативным.

Однако, в начиная с 90-х годов, число индивидуальных и группо-
вых передвижений граждан РМ в основном в европейском регионе 
– постоянно растет. И одновремнно с этим, для граждан РМ все чаще 
возникали (и возникают до сих пор) проблемы, свзянные с приобре-
тением и/или изменением гражданства, с юридическим статусом 
двойного гражданства, с вопросом приоритета прав и обязаностей 
гражданина перед государствами и.т.д. и.т.п. А значит, проблемы 
гражданства приобретают иное принципиальное значение, и не 
только в узко-научном смысле, но и в самом широком практическом 
толковании данного правового термина.

Итак, основное мнение большинства исследователей249 (мнение 

248 Convention on Certain Questions Relating to the Conflicts of Nationality Laws, The Hague, 12 April 
1930, http://www.legislationline.org/legislation.php ?tid=11&lid=5572 

249 Черниченко С.В. Двойное гражданство и права человека в контексте гражданства. Материалы 
международной научно-практической конференции но проблемам гражданства. 23-24 февраля 
1995г., М„ 1995 г.; Полянский В.В., Двойное гражданство и защита прав человека. Актуальные 
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которое разделяем и мы), это то, что гражданство является одним из 
наиболее важных прав человека, основой правового положения лич-
ности не только внутри любого государства, но и в международном 
общении. Только на основе гражданства определенного государства, 
отдельное лицо может воспользоваться максимальным уровнем 
прав гарантируемых этим гражданством. И как утверждал еще фран-
цузский филосов Клод Гельвеций – «будь гражданином, ибо родина 
нужна для твоей безопасности, для твох удовольствий, для твоего 
благополучия»250.

Вместе с тем, согласимся и с мнением исследователя Полторакова 
А., который утверждает, что случай двойного гражданства порождает 
и проблему для национальной безопасности государства – проблема 
которая «имеет по меньшей мере три аспекта: политико-правовой, 
социально-политический и евроинтеграционный»251.

Но на практике, при многократном гражданстве, вопрос прио-
ритизации гражданств из плоскости чисто научного подхода, ста-
новится вопросом международной практики и суверенных интере-
сов государств, что в свою очередь представляется краеугольной 
основой вопроса национальной безопасности. И то, что в сложном 
современном мире, проблема гражданства выходит за рамки юрис-
дикции одного государства имея международно-правовой аспект, 
подтверждает существующую коллизию между первичностью пер-
вого гражданства и «первичностью» второго гражданства, а также 
между первичностью внутригосударственного права первого государ-
ства и соответственно второго государства. И эти коллизии, которые 
возможно отслеживать во всех сферах национального права, начиная 
с конституционного, проходя через национальное право выводят 
конфронтационную суть проблемы на международный уровень, что 
означает область международного права.

И если при решении вопросов гражданства необходимо исходить 
сперва из норм внутригосударственного права с точки зрения наци-
ональной безопасности, логичным образом можно вывести правило, 
что нормы международного права (будучи после признания путем 
их ратификации встроенными в национальном правые) не могут пре-

проблемы гражданства. Материалы международной научно-практической конференции по 
проблемам гражданства, 23-24 февраля 1995г., Москва, 1995 г. 

250 К.А. Гельвеций (1685.1755). https://antrio.ru/gelvecij-klod-adrian-citaty/ 
251 Полтораков А.Ю. Политико-правовые аспекты двойного гражданства. Цивилизационные про-

блемы западноевропейской интеграции и вопросы национально-государственной идентично-
сти // Цивилизационная структура современного мира. Коллективная монография. / Под ред. 
ак. НАН Украины Ю. Пахомова и д.филос.н. Ю. Павленко . К.: Наукова думка, 2007г.
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валировать над внутренним правом252, и именно с этого угла зрения 
необходимо надлежащим образом ратифицировать соответствую-
щие международные трататы и соглашения (когда либо приводится 
в соответствии внутреннее законодательство государства, либо меж-
дународный тратат не подлежит ратификации, либо подлежит рати-
фикации с некоторыми оговорками).

Международная практика указывает, что когда договаривающиеся 
стороны подписывают международные конвенции, вносятся множе-
ственные оговорки. И в частности именно поэтому, по мнению мно-
гих исследователей253, существует иерархия законодательных актов 
в рамках национального права, где Конституция страны остается 
во всех случаях главным и основным законом страны. Притом, что 
в целях обеспечения национальной безопасности государства – это 
иерархия законодательных актов, эта иерархия правовых источников 
– должна соблюдаться.

Вместе с тем, для решения вопросов двойного гражданства, 
каждое государство должно максимально осуществить междуна-
родное сотрудничество, заключая с соответствующими странами (в 
особенности государствами региона, соседними государствами) меж-
дународные соглашения об урегулировании вопросов гражданства, и 
в том числе по передаче информации о приобретении гражданства 
одного государства – гражданином другого государства. Также воз-
можна продолжении практики СССР заключения международных 
межправительственных соглашений по предотвращении случаев 
возникновения двойного гражданства254, либо как в настоящее время 
поступает Российская федерация – урегулировать комплекс вопро-
сов двойного гражданства путем адрессного заключения соответ-
ствующего международного соглашения с конкретной страной255 
(необходимо отметить что такая практика самая распространенная в 
Европе256).
252 Европейская конвенция о гражданстве, Страсбург, 1997 г.; Конвенция Содружества Независи-

мых государств о правах и основных свободах человека 1995 года, Международное публич-
ное право, сборник документов, т.1, Бекяшев К.А., Ходаков А.Г., М., Издательство БЕК, 1996 г.; 
Международный Пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года. Права 
человека. Сборник международных документов, JLH. Шестаков, М., Издательство Московского 
университета, 1986 г.

253 Тункин Г.И., Теория международного права, под общей ред. Шестакова Л.Н., М., Издательство 
«Зерцало»,2000 г.; Рачков И.В., Международно-правовое регулирование вопросов гражданства 
при территориальных изменениях в Европе в XX веке, Дисс. на соискание ученой степени канд. 
юрид. наук, М., 1999 г.

254 Конвенция между СССР и Монголией о предотвращении случаев возникновения двойного 
гражданства 1975 г. Ведомости Верховного Совета. 1984.

255 Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном об урегулировании вопросов 
двойного гражданства 1993 г. Собрание законодательства РФ. 1996. 10. ст. 830.

256 Словакия 28 января 2011 года предложила Венгрии заключить специальный договор о двойном 
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Учитывая и то, что в современную эпоху, и в особенности в Евро-
пейском Союзе, все больше внимания привлекают к себе вопрос 
защиты прав и свобод человека, но и вопрос двойного гражданства 
и объем прав и свобод, которыми гражданин может пользоваться в 
одном государстве, и соответственно в другом государстве. Дан-
ные вопросы становятся крайне актуальными, поскольку обозначен-
ный обьем прав и свобод гражданина, обладающего многократным 
гражданством, обьективно вступают в противоречии друг с другом, 
определяя местожительство, лояльность, и многие другие составные 
части жизнедеятельности человека257.

Традиционно, каждое государство гарантирует своим гражданам 
защиту и возможность реализации своих законных интересов и прав, 
притом, что оно обычно предоставляет своим гражданам больше прав 
чем иностранцам, что обусловлено взаимными интересами развития 
– гражданина и государства. И исходя из отношения государства к 
институту двойного гражданства/многогражданства, различаем 
несколько принципиальных позиций у разных государств, которые 
ныне составляют правовую практику национального регулирования 
института гражданства (приложение №1, №2 и №3).

Однако, одновременно с ростом роли международного права, 
вопросы двойного гражданства испытывают влияние не только рати-
фицированных норм международных конвенций, но и соответству-
ющих толкований международных норм международными орга-
низациями, учреждениями и институтами, таких как ЕСПЧ, ПАСЕ и 
др258. И учитывая рост роли юридического прецедента в странах, где 
раннее национальное право было основано исключительно на рим-
ском праве, можно сформулировать вывод, что хотя вопросы двой-
ного гражданства традиционно устанавливались и регулировались 
внутригосударственным правом, в настоящее время особенно воз-
росло прямое влияние международных норм и их интерпретация и 

гражданстве (За сокрытие наличия двойного гражданства гражданину Словакии грозит штраф 
в 3319 евро) https://regnum.ru/news/1645641.html. Чили заключило соглашение о двойном 
гражданстве только с Испанией. https://newizv.ru/news/world/19-11-2004/15578-dvojnoe-grazh-
danstvo-v-ssha-v-izraile-i-v-ostalnom-mire. Вопросы двойного гражданства нередко составляют 
предмет двусторонних соглашений. Так, например, между Италией и Швейцарией имеется 
договор о взаимном признании двойного гражданства. Германия подписала соглашение о 
двойном гражданстве со Швейцарией и странами ЕС; граждане остальных стран должны 
официально отказаться от своего прежнего гражданства. Подобная ситуация в Испании – 
подписаны договоры с Андоррой, странами Латинской Америки, Португалией, Филиппинами 
и Экваториальной Гвинеей, а соискатели из остальных стран обязаны письменно отказаться от 
первого гражданства. http://e-notabene.ru/nb/article_22850.html. etc. 

257 Белов А.В. Двойное гражданство и проблема лояльности //Правоведение.2002.№ 2.с.157-161.
258 Алексеев Л.Б. Практика применения ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод Европейским Судом по правам человека. Право на справедливое правосудие и 
доступ к механизмам судебной защиты. М,, 2000г.
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на национальном уровне, в том числе путем толкования националь-
ного законодательства в духе современных интерпретаций междуна-
родных конвенций и соглашений ратифицированных национальным 
государством. И хотя международные договора содержат правовые 
принципы и нормы общего порядка, при наличии разных коллизий и 
трактуя соответственно национальные законодательные акты, можно 
при аналогичных ситуациях, добиться разно различных результатов, и 
что самое удивительное, что к ним можно подвести одинаковую кон-
ституционную основу.

Точно таким же образом, можно менять и практику юриспруден-
ции, внося и/или проведя по меру политической необходимости соот-
ветствующую ревизию правовых норм. Притом, можно отметить что 
в это же время, значительно увеличилось количество споров между 
гражданами и государствами – рассматриваемые как в национальных 
судах, так и в международных. А это в свою очередь, исходя из пра-
вового качества и положения конкретных лиц, в свою очередь влечет 
или может повлечь за собой правовые коллизии и недоразумения. И 
в этой связи необходимо отметить, что возникающие юридические 
коллизии, являются по определению в том числе и проблемами наци-
ональной безопасности государства, как юридического плана, так и 
военного, информационного и.т.д.и.т.п. Этот вывод исходит из госу-
дарственного статуса физического лица, обладания им доступом к 
класифицированной информации, из наложенных на физическое лицо 
государственных обязательств, его компетенций и предоставляемых 
законом возможностей, и.т.д.и.т.п.

Тем более, когда у какого-то государства из ближнего зарубежья 
имеются определенные геополитические цели, такие как например у 
Румынии, которая в рамках продвигаемой идеологии «мягкого погло-
щения Молдовы», прилагает серьезные усилия по предоставлению 
румынского гражданства всем проживающим в РМ и их наследни-
кам в пределах границ т.н. «Великой Румынии» (Romania Mare), что на 
сегодняшний день уже привело к тому, что гражданами румынского 
государства стало более 600 тыс граждан Молдовы.

В контексте существующей этнонациональной ннапряженности и 
разобщенности граждан Молдовы, данная тенденция отрицательно 
сказывается на социогуманитарной составляющей национальной без-
опасности молавского государства.

Поэтому, рассматривая институт двойного гражданства в дуальном 
качестве института национального и международного права (в том 
числе по примеру граждан РМ), мы отмечаем с точки зрения права, 
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наличие многих важнеших проблем двойного гражданства, исследуе-
мых сегодня259, а именно:

1. Вопрос клятвы гражданина и ее весомость при многократном 
гражданстве,

2. Проблема лояльности гражданина,
3. Проблемы национальной безопасности,
4. Проблема первичной ответственности,
5. Проблемы учета граждан с двойным гражданством,
6. Двойное налогообложение и аффилированные проблемы, и 

многие др.
И отметим, что каждая из выше перечисленных проблем, является 

источником других связанных или аффилированных к ней правовых 
коллизий /проблем и/или их последствий.

К примеру, проблема учета двойного гражданства неоднозначна в 
разрезе сложности ее администрирования, но и установлением ответ-
ственности гражданина за сокрытие данной информации, которая 
одновременно, объективно является личной информации человека, 
касается его персональных данных, влияющих на его личные данные, 
и.т.д.и.т.п.

Также, это связано со сложностью установления факта получе-
ния своими гражданами иного гражданства, так как само государ-
ство не будет делиться с другими государствами конфиденциальной 
информацией о своих граждан, в том числе персональными данными 
своих граждан. И в том случае, когда сами граждане не сообщают 
соответствующим органам данного государства о наличии другого 
гражданства, установление факта двойного гражданства становится 
труднореализуемой процедурой, и в некоторых случаях (когда двой-
ное гражданство новоиспеченного гражданина является до поры до 
времени гостайной другого государства) это не подлежит выявлению. 
При том, что в РМ в частности, данная проблема усложняется еще 
и тем, что большое количество населения страны получили граж-
данство других государств, в том числе усматривая решение своих 
личных проблем связанных с выживанием, в условиях, когда офици-
альные рейтинги констатируют, что Молдова является и остается ею 
быть – самой бедной страной в Европе260. И это при том, что геопо-
литическая конфронтация других стран привела к том что ряд стран, 
предложили гражданам Молдовы свое покровительство и соответ-
ственно свое гражданство (некоторые даже в упрощенном порядке) 
259 Любарский К. Проблемы двойного гражданства. Законность. М. 1999г.
260 Рейтинг самых бедных стран Европы по состоянию на 2018 год. https://novostipmr.com/ru/

news/18-09-16/samoy-bednoy-stranoy-v-evrope-vnov-priznana-moldova 
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– Украина, Румыния, Россия, Болгария, Турция, и др. А исходя из 
официально декларируемого стремления Румынии обьединить Мол-
дову261, оформление румынского гражданства и выдача соответству-
ющих документов, удостоверяющих личность гражданина – постав-
лена на официальный поток. А в некоторых случаях, само румынское 
государство выступает единым фронтом со своим новоиспеченным 
гражданином, в том числе против молдавского государства (дело 
«Тэнасе против Молдовы»). И это несмотря на то, что Румыния и РМ 
(преемница МССР) обязаны были приложить все усилия для предот-
вращения возникновения случаев двойного гражданства в соответ-
ствии с международной конвенцией, подписанной СССР и Румынией 
в 1978г262.

Именно поэтому, некоторые исследователи которых мы под-
держиваем263, считают обосновано, что когда национальное зако-
нодательство государства содержит положения ограничивающие 
двойное гражданство, и в которых четко ставится перед физическим 
лицом имеющий двойное гражданство обязанность выбора одного 
из двух гражданств в течение определенного срока, это всегда стоит 
на страже безопасности данного государства. И если данное физиче-
ское лицо не сделало свой выбор в течение определеного законом 
срока, оно должно оставатся только гражданином того государства, 
в котором оно постоянно проживает и оплачивает налоги, утрачивая 
таким образом гражданство другого государства или право стать 
гражданином другого государства. Таким образом, обозначенные, но 
и другие аспекты (постоянное местожительство, налогообложение, 
военнообязанность, и.т.д.) могут быть включены в соответствующее 
межгосударственное соглашение, которое может быть заключено 
между государствами, которые стремятся внести ясность в вопросы 
двойного или множественного гражданства.

В случае РМ, необходимо отметить, что на наш взгляд, заключе-
ние такого рода соглашений с Румынией и Россией, Украиной и Бол-
гарией, Турцией и Израелем, были и остаются актуальными и востре-
бованными для решения правовых коллизий, связанных с двойным 
гражданством граждан Молдовы. И это следует как с силу Закона о 
261 Declarație nr. 1 din 27 martie 2018 pentru celebrarea unirii Basarabiei cu Ţara-Mamă, România, la 27 

martie 1918. http://www.monitoruljuridic.ro/act/declara-ie-nr-1-din-27-martie-2018-pentru-celebra-
rea-unirii-basarabiei-cu-ara-mam-rom-nia-la-27-martie-1918-emitent-199095.html 

262 Конвенция между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 
Правительством Социалистической Республики Румынии о разрешении и предотвращении 
возникновения случаев двойного гражданства 1978 г. Ведомости Верховного Совета СССР. 
1979. 18. ст.331.

263 Хаммар Т. Государство, нация и двойное гражданство / Российский бюллетень по правам 
человека. 1994. – № 3. – С.59.
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гражданстве РМ264, так и объективной цели Молдовы осуществить 
ответственное государственное строительство международных отно-
шений, а также наличия государственного осознания того, что гармо-
низация международно-правового регулирования вопросов двойного 
гражданства требует дальнейшего совершенствования для устране-
ния существующих пробелов и межгосударственных противоречий, 
ныне присутствующих между РМ и Румынией, между РМ и Россией, 
etc..

В то же время, исходя их того что большинство государств строго 
подходят к вопросу предоставления гражданства, в том числе путем 
натурализации, устанавливая различного рода условия – длительные 
сроки проживания на своей территории, знания языка и т.д., тем самым 
усложняя процедуру приобретения гражданства, нужно внимательно 
подходить к случаям, где процедура получения гражданства является 
максимально упрощенной – как в случае с румынским, российском, а 
ткаже иными гражданствами других государств региона.

И если ограничение прав «натурализованного» гражданина по 
сравнению с коренными гражданами нарушает принципы современ-
ного международного права, существующий до сих пор в некоторых 
государствах (например, в США265), граждане РМ получая граждан-
ство другого государства, пользуются ровно одинаковыми правами 
наряду со всеми гражданами государства, исходя из общепризнан-
ных конституционных принципов, что каждое государство должно 
уважать права и свободу человека, блюсти международное право, 
обеспечивая своим гражданам равные права без какой-либо дис-
криминации. Но учитывая, что двойное гражданство может послу-
жить основанием для спора между государствами (в том числе под 
видом защиты своего гражданина), по нашему мнению, необходимо 
урегулировать доступность получения гражданства определенными 
условиями, в том числе путем заключения соответствующего согла-
шения с другими государствами, посредством которых возможно 
урегулировать существующие (возникающие) спорные моменты, и 
соответственно, ограничительно регламентировать доступ граждан 
с двойным гражданством (многократным) к государственной вла-
сти/должности. Притом, что список должностных позиций, кото-
рые в силу закона должны быть недоступны для лиц, обладающих 
двойным или многократным гражанством, является справедливым и 
пропорциональным требованием любого государства, для которого 
264 Ст.24 часть (1) д) Закона о гражданстве РМ Nr. 1024 din 02.06.2000
265 Закон о гражданстве США, законодательные акты о гражданстве, т.2-3, составитель Громушкин 

П.Г., М., Терра, 1993 г.
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вопросы национальной безопасности превыше различных демагоги-
ческих приемов про права человека, которые иногда могут стать важ-
нее чем права всего общества и существования самого государства. 
Именно потому, на наш взгляд, национальные интересы государства 
не должны нарушать права человека, но в то же время защищая права 
человека, никоим образом не должна быть затронута безопасность 
молдавского государства, безопасность молдавского общества и 
самих граждан Молдовы.

Любой иной случай – указывает на экстремальную позицию ставя-
щую права человека над правами общества, над самим государством, 
а значит вне юридических правил социума и коммунального жития в 
данном государстве, пренебрегающая существующими конституцион-
но-правовыми ограничениями жизнедеятельности физического лица266.

И в таком случае, необходимо отметить, что в случае првышения 
прав человека над вопросами обеспечения национальной бензопасно-
сти, трактуемая таким образом проблема прав человека неминуемо 
создаст/приведет к нарушению национальной безопасности государ-
ства, а значит к причинению ущерба (возможно непоправимого) всем 
гражданам данного государства. Притом, что, по нашему мнению, 
вопрос обеспечения национальной безопасности государства пер-
вичнее и приоритетнее, потому как вопрос национальной безопасно-
сти — это безопасность каждого в отдельности, безопасность всего 
общества в целом и безопасность существования и развития самого 
государства. И это ключевой вопрос, который на самом деле явля-
ется самым главным в государственном строительстве общего жития, 
общего государственного домостроя, потому как становление и раз-
витие человеческого общества всегда было связано с преодолением 
посредством государственого строительства различных внешних 
угроз, которые исходили от природы, врагов, технических объектов, 
иностранных государств и пр.

Таким образом, в силу данных причин, проблема двойного граж-
данства для молдавского государства в нашем понимании, может 
стать краеугольной и самой главной. И это, из-за того, что путем 
использования института двойного гражданства, соседствующее 
государство может «мягко» аннексировать молдавское государство, 
в котором огромная часть сперва стала гражданами другого государ-
ства, и соответственно провайдерами политики данного государства, 
но и одновремено участвует в национальных выборах, и тем самым 
выбирая лояльную к соседнему государству власть, которая одномо-
266 ст.54 Конституции РМ принятой 29 июля 1994г.
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ментно сможет «сдать» страну. Практически, это указывает на ликви-
дационный путь государства, путь – который избирают на самом деле 
не граждане данного государства, а граждане другого государства; 
путь – который навязан действующему гражданину сперва упрощён-
ным получением другого гражданства, а далее продвижением граж-
дан с двойным гражданством на публичные должности, которые впо-
следствии и должны свершить задуманное/запланированное. Таким 
образом, именно после получения доступа к высшим публичным 
должностям, ко всем государственным органам власти, навязывание 
извне модель самоликвидации государства становится вопросом вре-
мени. И при отсутствии в национальном законодательстве государ-
ства ограничительных правовых норм для соответствующих лиц име-
ющих множественное гражданство, данные лица и их деятельность 
никакими правовыми нормами не ограничены, они могут избираться 
и быть избранными во все органы государственной власти и на самые 
выкоие должности, и они «демократически» могут проводить вну-
треннюю и внешнюю политику лояльную в первую очередь к другому 
государству. Но в таком случае, на наш взгляд, такое государство с 
многократным гражданством обречено на системный подрыв своих 
правовых основ и легитимного конституционного строя, и в первую 
очередь – на подрыв национальной безопасности страны.

Для более детального понимания вопроса двойного гражданства 
в контексте национальной безопасности государства, обратимся к 
казуальному анализу дела «Тэнасе против Молдовы» рассмотренного 
в ЕСПЧ267 (2007-2010гг).

О деле «Тэнасе против Республики Молдова» рассмотренном в 
ЕСПЧ в 2007-2010гг.

Обстоятельство дела: Парламент РМ принял в 2007 году Закон 
№273 (вступил в действие в 2008г), который в том числе, запрещал 
лицам с двойным гражданством иметь мандат депутата Парламента 
РМ, обязывая кандидатов в депутаты начать процедуру отказа от 
иностранного гражданства. Данный закон, после его опротестования 
депутатами Парламента В.Филат и А.Тэнасе (9 декабря 2008г), был 
подвергнут конституционному контролю и Конституционный суд РМ 
единогласно признал его конституционным и правомочным, так как он 
преследовал легитимную цель защиты национальной безопасности 
и укрепления государственности РМ, в частности в контексте неких 
действийб возможно по подрыву ее суверенитета, государственности 
и независимости268.
267 Case of Tănase v. Moldova. https://www.legal-tools.org/doc/a9a80f/pdf/ 
268 Постановление Конституционного Суда №9 от 26 мая 2009г. о контроле конституционности 
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Еще раннее (в 2007г), Александру Тэнасе балотирующийся в члены 
Кишиневского городского совета обратился в ЕСПЧ (когда закон еще 
не был принят Парламентом, а существовал только в форме проекта), 
и в качестве истца-заявителя, при участии Румынии в качестве тре-
тьей стороны процесса (гражданином которого он являлся), выдвинул 
ряд требований к ответчику Республики Молдова.

Суть исковых требований истца-заявителя состояли в следующем:
1. Признать нарушение прав истца как обладающего иностранным 

гражданством, баллотироваться на выборах и быть членом избран-
ного органа (сперва Кишиневского городского совета, потом депутат 
Парламента РМ) в случае избрания, и

2. Признать, что в случае недопущения лица обладающего двой-
ным гржданством к данным публичным должностям, имеет место 
ограничение прав избирателей свободно выражать свое мнение в 
процессе выбора законодательного органа.

Решение ЕСПЧ по делу «Тэнасе против РМ». 27 апреля 2010г. Боль-
шая Палата ЕСПЧ окончательно постановила: требования истца 
удовлетворить так как имело место нарушение статьи 3 Протокола 
№ 1 к Европейской Конвенции по правам человека (право на свобод-
ные выборы269).

Про ход процесса. Необходимо отметить, что процесуально, по 
делу «Тэнасе против Молдовы», сперва 18 ноября 2008 малой палатой 
ЕСПЧ было принято единогласно решение в пользу истца270, которое 
будучи опротестованно Правительством РМ, 06.04.2009 было пере-
дано на пересмотр в Большую Палату ЕСПЧ. Повторно, дело было 
рассмотрено 27 апреля 2010г. в ходе которого Большой палатой ЕСПЧ 
было принято окончательное решение по делу «Тэнасе против РМ» в 
пользу истца271.

Отметим, что выполнение данного решения ЕСПЧ было взято на 
контроль в Комитет Министров Совета Европы. И в течении последу-

некоторых положений Закона № 273-XVI от 7 декабря 2007 года “О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты” и Закона № 76-XVI от 10 апреля 2008 года 
“О внесении изменений и дополнений в Кодекс о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года” 

269 Протокол N 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Париж, 20 марта 1952 
г.) (с изменениями от 11 мая 1994 г.) ETS N 009. Статья 3. Право на свободные выборы «Высо-
кие Договаривающиеся Стороны обязуются проводить с разумной периодичностью свободные 
выборы путем тайного голосования в таких условиях, которые обеспечивали бы свободное 
волеизъявление народа при выборе органов законодательной власти».

270 Судьи могут приложить свое особое мнение, расходящееся или совпадающее с решением боль-
шинства (ст. 45, п. 2 и Правило 74, п. 2 Регламента) или просто заявление о несогласии (наличии 
особого мнения). Практика показывает, что судьи Европейского суда довольно часто исполь-
зуют свое право на особое мнение, но в данном случае, решение по делу «Тэнасе против РМ» 
принято едингласно без особых мнений или заявлений о несогласии.

271 Решение Большой Палаты ЕСПЧ является окончательным в соответствии со ст. 44, п. 1 Европей-
ской Конвенции «О защите прав человека и основных свобод» от 4 ноября 1950 года
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ющих двух лет, Правительство РМ регулярно отчитывалось по дан-
ному решению ЕСПЧ в КМ Совета Европы, представив соответству-
ющие отчеты об исполнении решения ЕСПЧ по делу «Тэнасе против 
РМ».

Далее, представив в 2012г. свой последний отчет272, Правитель-
ство РМ детально отчиталось, перечислив все принятые меры, и 
указывая что все вопросы касательно обязательств Правительства 
были надлежащим образом решены в соответствии со статьей 46 § I 
Конвенции, а истец был восстановлен в своих правах. В связи с этим 
Правительством РМ было предложено Комитету Министров Совета 
Европы закрыть процесс надзора по делу «Тэнасе против РМ».

Вследствии этого, 8 марта 2012 года на 1136-м заседании заме-
стителей министров, в порядке надзора над исполнением решений 
ЕСПЧ, Комитет Министров Совета Европы рассмотрел вопрос испол-
нения решения Большой палаты ЕСПЧ от 27 апреля 2010г. касательно 
дела «Тэнасе против Молдовы». По итогам, Комитет Министров при-
нял Резолюцию CM/ResDH(2012)40273, в которой отметив что госу-
дарство-ответчик изменило соответствующим образом свое элек-
торальное законодательство и выплатило заявителю справедливую 
компенсацию как было предусмотрено в решении суда, заявив, что в 
данном случае Правительство РМ выполнило все свои обязанности в 
соответствии с пунктом 2 ст.46 Конвенции, постановив закрыть про-
цедуру надзора исполнения решения ЕСПЧ по делу «Тэнасе против 
РМ». Таким образом, в 2012г. вопрос исполнения решения ЕСПЧ был 
закрыт.

Вместе с тем, на национальном уровне, некоторые органы публич-
ной власти такие как Министерство юстиции и Конституционный суд 
РМ (будучи в данные и последующие периоды под руководством 
самого истца – А.Тэнасе), сперва когда шел процесс в ЕСПЧ – воз-
можно не обеспечили полную юридическую защиту и продвижение 
национальных интересов РМ, а далее на наш взгляд, не удалось обе-
спечить конституционную защиту правовых норм стоящих на страже 
безопасности и национальных интересов РМ – как на уровне исполни-
тельных, так и на уровне законодательной и судебных органов власти.

Более того, по нашему мнению, вопреки своим должностным обя-
занностям и прямым положениям Конституции, действующего зако-
272 DH – DD(2011)563E Item reference: Action plan /action report from Moldova concerning the case of 

Tänase against Moldova (Application No. 7/08). https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServi-
ces/DisplayDCTMContent?documentId=090000168063c9c1 

273 Resolution CM/ResDH(2012)40[1] Execution of the judgment of the European Court of Human 
Rights «Tănase against the Republic of Moldova». https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22ite-
mid%22:[%22001-109707%22]} 
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нодательства и решении КС от 26 мая 2009г., и будучи в состоянии 
конфликта интересов274, А.Тэнасе в качестве должностного лица РМ, 
допустил расширительную трактовку решения ЕСПЧ и соответству-
ющую ревизию законодательных норм, запрещающие лицам с двой-
ным гражданством вхождение во власть на высшие государственные 
должности (другие должности кроме избранных лиц в законодатель-
ный орган). Этим, по нашему мнению, и объясняется пересмотр и 
ревизия в 2014г другим составом КС раннее принятого решения КС 
от 26 мая 2009г275.

Также, в контексте принятого ЕСПЧ решения по делу «Тэнасе против 
Молдовы», отметим что особую значимость приобретают вопросы о 
защите избирательных прав граждан с двойным гражданством. Ведь 
само дело «Тэнасе против Молдовы» относится по нашему мнению 
сугубо к сфере публично-частных правоотношений, так как это каса-
ется избирательного конституционного права гражданина Молдовы 
быть избранным и избирать. Таким образом, согласно части (2) и (3) 
ст. 38 Конституции РМ, «право избирать имеют граждане Республики 
Молдова, достигшие на день выборов 18-летнего возраста, за исклю-
чением лиц, лишенных этого права в порядке, установленном зако-
ном», в то время как «право быть избранным гарантируется гражда-
нам Республики Молдова, имеющим право избирать, в соответствии 
с законом». Вследствие данных конституционных формулировок, 
можно вывести, что правом быть избранными обладают только те 
граждане Молдовы, которые имеют право избирать согласно закону, 
а избирать – соответственно только те физические лица, граждане 
Молдовы, которые обладают данным правом, то есть не лишены 
законом избирать.

Данный вывод исходит и из существующих конституционных 
ограничений по поводу участия в процессе формирования властных 
структур государства. Исходя из того, что только гражданин РМ 
имеет право быть избранным и право избирать органы власти, то 
наличие другого гражданства ограничивает эти права. Это исходит 
однозначно из конституционных норм ст.41 часть (6) которая четко 
оговаривает, что «запрещается деятельность партий, состоящих из 

274 Закон Nr.16 от 15.02.2008 о конфликте интересов
275 Постановление КС № 31 от 11 декабря 2014 года о пересмотре Постановления 

Конституционного суда № 9 от 26 мая 2009 года о контроле конституционности некоторых 
положений Закона № 273-XVI от 7 декабря 2007 года о внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты и Закона № 76-XVI от 10 апреля 2008 года о внесении 
изменений и дополнений в Кодекс о выборах №1381-XIII от 21 ноября 1997 года (запрет на 
занятие определенных государственных должностей для лиц с множественным гражданством). 
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=364781&lang=2 
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иностранных граждан», из чего следует что иностранные граждане не 
вправе избирать власть и быть избранными во власть. Таким образом, 
если гражданин Молдовы становится гражданином другой страны, 
он в силу вышеперчисленной конституционной нормы теряет право 
избирать, и соответственно, быть избранным. Тем более что имеется 
и другой критерий который ограничивает партийную принадлеж-
ность для лиц, претендующих на участие в органах власти – часть 
(7) той же 41 статьи Конституции которая указывает, что и «государ-
ственные должности, занятие которых несовместимо с членством в 
партиях, устанавливаются органическим законом».

Таким образом, при наличии данных конституционных ограниче-
ний, наличие в действующем законодательстве юридических норм, 
которые ограничивают участие в электоральном процессе некоторые 
категории физических лиц, обладающих двойным и более граждан-
ством, является оправданными и необходимыми законными мерами 
для обеспечения государственной безопасности и национальных 
интересов РМ.

Кроме того, содержание многих процессуальных принципов, 
институтов и норм276 переплетаются с проблемой защиты публич-
но-правовых интересов, с учетом нынешней ситуации в секторе юсти-
ции РМ, перспектив развития молдавской судебной системы, и что 
немаловажно, растущей роли международных институтов (европей-
ских институтов) в области защиты прав человека. И учитывая, что 
в публично-правовых отношениях одной из сторон всегда выступает 
государство и представляющий его государственный орган, на наш 
взгляд, должны быть созданы дополнительные гарантии как для 
граждан – участников таких правоотношений, так и для государствен-
ных органов277. И для того чтобы производство по делам из публич-
но-правовых отношений возникло в рамках административно-пра-
вовых отношений, и его содержание по защите прав человека но и 
интересов государства не пришло в противоречие когда права чело-
века важнее национальной безопасности государства, национальное 
законодательство должно включать такие избирательные правоот-
ношения, которые с одной стороны обеспечивают демократический 
порядок формирования органов власти, но с другой стороны – госу-
дарственную власть должны формировать иссключительно и только 
граждане молдавского государства, а не граждане других стран, 
276 Фатьянов А. Проблемы формирования института служебной тайны // Государство и право. 

1999г. №4.
277 Туманова Л.В. Лица, участвующие в деле в целях защиты публично-правовых интересов. 

Монография. Тверь: ТвГУ, 2001г.
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потому как именно это придает особую значимость правовым нормам 
обеспечивающую национальную безопасность и защиту националь-
ных интересов молдавского государства.

И посколько предметом судебной защиты является публично-пра-
вовой, а не частный интерес, защита избирательных прав граждан 
Молдовы должна быть обусловлена тем, что эта защита должна рас-
пространяться только на граждан Молдовы, а избирательные права 
иностранных граждан в Республике Молдова не должны попадать 
под правовую защиту судебных органов государства. Исходя из этого, 
мы считаем что граждане обладающие двойным/многократным граж-
данством (с иностранным гражданством), согласно вышеприведенным 
конституционным положениям не могут создавать партии, а следова-
тельно не могут избирать власть. Отметим что аналогичный правовой 
подход был применим в Прибалтике, когда часть населения (более 700 
тыс человек) по определенным критериям была отнесена к категории 
«неграждан», и соответственна была лишена избирательных прав278.

Про решение ЕСПЧ от 27.04.2010
Исследуя решение ЕСПЧ от 27.04.10, нельзя не отметить некото-

рые принципиальные позиции суда. Так в п.102 и п.103 решения, Суд 
отметил, что статья 3 Протокола № 1 содержит два аспекта. В своем 
прецедентном праве он сослался «на активный аспект, а именно право 
голоса и пассивный аспект – право голоса на выборах (см. Andanoka v. 
Latvia [GC], № 58278/00, §§ 105 и 106, ЕСПЧ 2006 ...)». Что касается пас-
сивного аспекта статьи 3 Протокола № 1, которая имеет отношение к 
делу «Тэнасе против Молдовы», Суд подчеркнул, что «Договариваю-
щиеся государства пользуются значительной свободой при установ-
лении конституционных правил о статусе членов парламента, вклю-
чая критерии, регулирующие право участвовать в выборах. Хотя они 
имеют общее происхождение в необходимости обеспечить как неза-
висимость избранных представителей, так и свободу выбора избира-
телей, эти критерии варьируются в зависимости от исторических и 
политических факторов каждого государства. Множество ситуаций, 
предусмотренных конституциями и избирательным законодатель-
ством многих государств-членов Совета Европы, демонстрируют раз-
нообразие возможных подходов в этой области (см. Подколзина про-
тив Латвии, № 46726/99, § 33, ЕСПЧ 2002 II)».
278 Закон Саэйма Латвии “О статусе граждан бывшего СССР, не имеющих гражданства Латвии или 

иного государства” (закон О негражданах) от12 апреля 1995г. Решение Коснтитуционного суда 
Латвии от 7 марта 2005г. http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2004/07/2004-15-0106_
Spriedums_RU.pdf 
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В этой связи отметим и другое. Так, преамбула к Европейской кон-
венции о о гражданстве, которая вступила в силу для Молдовы 1 марта 
2000 года, отмечает: «Признавая, что решение вопросов гражданства 
должно приниматься во внимание как законные интересы государ-
ства и лиц; ... Учитывая, что государства занимают разные позиции по 
вопросу плюрализма гражданства, и признавая, что каждое государ-
ство может свободно принимать решения о последствиях, вытекаю-
щих из его внутреннего права, в результате приобретения его граждан 
другого гражданства ... » и далее по тексту. Также, статья 15 Конвен-
ции не ограничивает право каждого государства обусловливать обре-
тение или сохранение его гражданства требованием отказа или утери 
лицом гражданства другого государства.

Именно поэтому, по нашему мнению, некоторые исследователи279 
считают, что молдавское государство безусловно имеет право уста-
навливать в законе ограничения, связанные с двойным гражданством, 
поскольку они обусловлены конституционно значимыми целями 
– защита суверенитета, независимости и основ конституционного 
строя. Тем более что из 50 стран Европы, лишь в немногих государ-
ствах допускается наличие второго гражданства. Но и в некоторых 
государствах из этой категории есть ограничения для госслужащих. 
Таким образом, Республика Молдова далеко не первая страна, попы-
тавшаяся законодательно четко регламентировать избрание на госу-
дарственные посты исключительно граждан государства.

Тем более, что международно-правовая практика и законодатель-
ство большинства стран предусматривают ограничительные меры 
в отношении лиц, имеющих, кроме национального гражданства, 
паспорта других государств. Одновремено с этим, не существует 
общепризнанной международной нормы, запрещающей или хотя 
бы ограничивающей применение государством принципа непризна-
ния двойного гражданства. В разные годы в Польше, Литве, Латвии 
и Финляндии лица с множественным гражданством баллотирова-
лись на выборах в президенты страны. В последних трех случаях они 
одержали победу, и после избрания отказались от гражданств иных 
государств. В Молдове же вполне может случиться ситуация, когда 
президентом может стать человек, обладающий подданством сразу 
двух, а то и трех или четырех стран. А это в случае отсутствия огра-
ничения на обладание гражданством, по нашему мнению, ставит под 

279 В.Суружиу. «Тэнасе и Киртоакэ против Молдовы, или Семь лет с двойным гражданством». https://
noi.md/ru/news_id/85199, Полтораков А.Ю. Проблема двойного гражданства как политико-
правовой вызов социогуманитарной безопасности. Трансформация правовых и политических 
систем, DOI: 10.7256/1811-9018.2013.8.2358. http://www.poltorakov.pp.ua/articles/NotaBene/
Pra&Pol/Poltorakov-DoubleCitiz-NB-P&P-2013-08.pdf 
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угрозу саму должность президента страны как гаранта независимости 
государства. Тем более что и сам ЕСПЧ констатировал в своем реше-
нии от 27.04.2010 некоторую существующую европейскую практику 
в вопросах двойного и/или многократного гражданства, притом что:

– помимо Молдовы, три страны (Азербайджан, Литва и Болгария) 
запрещают двойное гражданство для избрания в парламент. Однако, 
в Азербайджане и Литве запрещено законом иметь двойное граждан-
ство, и они не подписали Европейскую конвенцию по гражданству, в 
то время как в Болгарии разрешено двойное гражданство, но она под-
писала Европейскую Конвенцию по гражданству с оговоркой по ст.17.

– конституция Мальты, предусматривает что человек не должен 
быть допущен к выборам в Палату представителей «если он является 
еще гражданином другого государства.

= в Латвии нет законодательного запрета для лиц, имеющих двой-
ное гражданство стать членами парламента, однако лицо с двойным 
гражданством не может быть избран президентом. Также следует 
отметить, что двойное гражданство запрещено законом Латвии, хотя 
и допускается при определенных обстоятельствах.

– Монако запрещает гражданам становиться членами Националь-
ного совета, если они занимают государственные должности или 
руководят в органах другого государства. Она подписала Европей-
скую Конвенцию по гражданству, но не ратифицировала ее.

– Португалия запрещает лицам с двойным гражданством, которые 
не проживают в стране, стать членами парламента по избиратель-
ному округу территории другого гражданства.

– в государствах бывшей Югославии – Хорватии, Сербии, Слове-
нии и бывшей югославской Республики Македонии двойное граж-
данство разрешено, хотя Хорватия и Словения стремятся исключить 
их из своих граждан. В Боснии и Герцеговине и Черногории двойное 
гражданство допустимо только в отношении государств, с которыми 
заключено двустороннее соглашение.

– из 27 государствах-членах Европейского Союза только 16 госу-
дарств разрешают двойное гражданство, 5 запрещают или допускают 
его только в исключительных случаях (Чешская Республика, Дания, 
Грация, Литва и Польша) и 6 (Австрия, Германия, Латвия, Латвия, 
Эстония, и Испании) разрешают это только при определенных обсто-
ятельствах , а два государства (Литва и Болгария) – запрещают избра-
ние лиц с двойным гражданством в парламенте.

– в 19 государств, члены Совета Европы – двойное гражданство 
запрещено в принципе.
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Вышеописанная международная практика (как в государствах 
региона, всей Европы, так и в дальних странах на других континен-
тов) однозначно указывает на то, что РМ должна учитывать ее и соот-
ветственно необходимо внести соответствующие изменения в своем 
национальном законодателстве.

Учитывая вышеперечисленое, не можем не отметить важную пози-
цию западного аналитика А.Тиммер280 касательно решения ЕСПЧ от 
27.04.10, который считает, что ЕСПЧ «обучает Молдову основам того, 
что значит быть демократией; но что суд вряд ли будут делать это в 
случае Бельгии, Франции или Нидерландов» в которых уже появились 
проблемы такого же рода. Более того, как заметил А.Тиммер, суд 
отметил в своем решении что «предложенные меры оказали пагубное 
влияние на оппозицию» (п.168). Но по мнению аналитика, «это говорит 
о том, что Европейский Суд не доволен тем, что целью закона было 
обеспечить лояльность депутатов парламента (п.170). Тем не менее, 
Тиммер утверждает, что «Под влиянием глобального распростране-
ния прав человека правовые споры все чаще оформляются только с 
точки зрения прав человека. Стороны правового спора часто могут 
ссылаться на нормы в области прав человека в поддержку своих конку-
рирующих требований. Тем не менее, когда они сталкиваются со случа-
ями конфликта прав человека, судьи сталкиваются с дилеммой. Они 
должны сделать трудный выбор между высшими нормами, которые 
заслуживают равного уважения». Автор приводит пример того что 
«в Нидерландах, Бельгии и Франции были подняты голоса, которые 
предлагают то же самое, что и правительство Молдовы … но дискус-
сия о допустимости политиков, имеющих несколько национально-
стей, все еще продолжается». Важен вывод автора (как вердикт для 
ЕСПЧ) – «перечитывая этот случай (Tănase v. Moldova), можно сделать 
вывод, что не только Молдова нуждается в уроке демократии».

Приведенный выше пример, указывает на то что решение ЕСПЧ по 
делу «Тэнасе против Молдовы» является неоднозначным и в глазах 
западных исследователей, ставя под сомнение истинные цели суда. 
Тем более, в условиях, когда судья – представитель Молдовы в ЕСПЧ, 
не решился в данном случае на отдельное мнение в защиту нацио-
нальных интересов Молдовы.

В этом же контексте, отметим что деятельность ЕСПЧ основано 
исключительно на прецедентном праве281. По мнению ученного Нер-
280 Alexandra Timmer. Tănase v. Moldova: multiple readings of a case concerning multiple nationality. 

https://strasbourgobservers.com/2010/05/12/tanase-v-moldova-multiple-readings-of-a-case-concer-
ning-multiple-nationality/#more-215 

281 Совет Европы. Отдел по проведению исследований. Интернет: прецедентная практика 
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сесянца В.С.282 под судебным прецедентом понимается судебное 
решение по конкретному делу, имеющее значение общеобязатель-
ного правила для такого решения всех аналогичных дел; право прини-
мать решения, имеющие значение прецедента, имеют лишь высшие 
судебные инстанции (в соответствии с установленными правилами 
прецедента)283. И как известно, любой судебный прецедент струк-
турно делится на две части:

1. Ratio decidendi (основание решения) – часть решения суда кото-
рая излагает нормы права на основе которых разрешалось данное 
дело. Именно эта часть и будет обязательной для всех последую-
щих решений судов при рассмотрении аналогичных дел. Тем самым 
формируется правовая основа, которая имеет нормативный характер 
и применяется не только в отношении сторон по данному делу, но и 
всех других лиц. Соответственно, представляет собой норму преце-
дентного права.

2. Obiter dictum – остальная часть решения, по которой понимаются 
замечания суда по вопросам, которые не входят в предмет судебного 
решения284. К тому же часть obitur dictum не имеет обязательной силы, 
в отличии от ratio decidendi285

Соглашаясь с тем, что решения ЕСПЧ являются прецедентами (при-
нятые иногда под влиянием решений Высшей судебной Палаты Вели-
кобритании286), которые на националном уровне РМ воспринимаются 
и как акты толкования создавая определённую направляющую судеб-
ную практику (в первую очередь конституционную юриспруденцию), 
на наш взгляд, необходимо иметь в виду следующее.

Существующая судебная практика ЕСПЧ, конкретизируя и раз-
вивая общие принципы, лежащие в основе постановлений ЕСПЧ, 
создает два типа прецедентов – как судебные прецеденты, так и 
прецеденты толкования. И если судебные прецеденты содержат дей-
ствующую правовую норму, которая обеспечивается принудительной 

Европейского Суда по правам человека. с(г. Вена, 24– 25 ноября 2011 г. https://www.echr.coe.
int/Documents/Research_report_Internet_RUS.pdf . Д.Т. Караманукян «Прецедентное право 
Европейского Суда по правам человека как составная часть российской правовой системы». VIII 
конференция «Современные проблемы гуманитарных и естественных наук» 26-27 сентября 
2011 г. 

282 В.С. Нерсесянц – российский ученый-юрист, специалист в области философии права, 
политических и правовых учений. Автор фундаментальных трудов по философии права, теории 
права и государства, истории политических и правовых учений.

283 В.С. Нерсесянц «Теория права и государства», М.,2001.
284 А.Б. Дидикин «Влияние решений Европейского Суда по правам человека на российское 

судопроизводство»// X Международная конференция по проблемам развития экономики и 
общества, 2009 г.

285 Электронный ресурс. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Судебный_прецедент
286 Annual Report 2018 of the European Court of Human Rights, Council of Europe. Overview of the 

Court’s case-law 2018. стр.15. https://www.echr.coe.int/Documents/Short_Survey_2018_ENG.pdf 
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силой государства, то прецедент толкования (который понимается 
как определение смысла правовой нормы высшим судебным орга-
ном), по нашему мнению, должен быть ограничен в применении на 
национальном уровне. И это на наш взгляд, потому что ЕСПЧ зани-
мается правоприменительной, а не правотворческой деятельностью, 
т.к уполномочен применять нормы Конвенции о правах человека, а не 
создавать новые. Следовательно, как решения и постановления ЕСПЧ, 
так и его толкования – не должны содержать новые правовые нормы. 
Тем более, существующее прецедентное право Европейского Суда и 
его толкования, не должно в обязательном порядке создавать новые 
правовые нормы на национальном уровне.

Таким образом, мы считаем, что РМ должна строго исполнять ad 
literam решения ЕСПЧ, в то время как универсальное применение 
решений и толкований ЕСПЧ «в духе Конвенции» с законодательным 
оформлением новых правовых норм на всех уровнях национальной 
правоприменительной судебной практики, создает коллизию доктрин 
права287, противоречит национальному праву Молдовы и нарушает ее 
правовой суверенитет, являя собой угрозу национальным интересам 
и основам правовой безопасности молдавского государства.

Законодательство Молдовы и множественное гражданство
Вопросы гражданства Республики Молдова регулируются Консти-

туцией Республики Молдова, международными договорами Респу-
блики Молдова, законом о гражданстве РМ №1024 от 2 июня 2000 (в 
дальнейшем Закон № 1024-XIV), а также принятыми в соответствии с 
ними другими нормативными актами.

Согласно действующим правовым нормам (ст.3 Закона №1024-
XIV), гражданство Республики Молдова определяет постоянную 
политико-правовую связь между физическим лицом и Республикой 
Молдова, порождающую взаимные права и обязанности.

Необходимо отметить, что ранее, хотя фактически у многих граж-
дан Молдовы имелось гражданство других государств, действующее 
законодателство РМ допускало только наличие одного гражданства 
– гражданство РМ. С изменением 5 июня 2003г действующего зако-
нодательства, в соответствии со ст.24 Закона №1024-XIV (с изме-
нениями от 5 июня 2003г), в Молдове было официально разрешено 
множественное гражданство, прописывая что приобретение граж-

287 Kuciuk V. Colizia doctrinară la înfăptuirea justiţiei în Republica Moldova. Conferința internațională 
științifico-practică «Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația 
Uniunii Europene» (23-24 martie 2018). Chișinău – P. 62-68. ISBN 978-9975-3222-0-1.
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данином РМ гражданства другого государства, не влечет утраты им 
гражданства РМ. Также, ст.25 данного закона предусматривает, что 
граждане, законно и постоянно проживающие на территории РМ и 
законно обладающие гражданством другого государства, имеют те 
же права и обязанности, что и все остальные граждане Республики 
Молдова. 

Некоторые исследователи288 с которыми согласен и автор, анали-
зируя эволюцию правовых норм многократного гражданства в Мол-
дове, условно inter alia отмечают четыре этапа:

– 1 этап (1991-1999) характеризуется запретом принципа двой-
ного гражданства289. Согласно этому правилу, гражданин Молдовы не 
мог быть гражданином другого государства, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. Данный запрет был впоследствии закре-
плены в п.(1) ст.18 Конституции РМ принятой 29 июля 1994 года. Рас-
сматриваемый период характеризуется и отсутствием официального 
отношения к тем, кто мог иметь или имел двойное или многократное 
гражданство. Это связано с тем, что ни в одном другом государстве (в 
том числе и с декларируемой развитой демократией), де-юре запре-
щалось, а де-факто не был выявлен феномен множественного граж-
данства. Примером может служить законодательство США, которая 
определяет и поныне, что «гражданин участвующий в выборах в дру-
гой стране, автоматически теряет гражданство США»290 .

– 2 этап (1999-2002) был отмечен ратификацией Парламентом 
Молдовы Европейской конвенции Совета Европы о гражданстве291. 
Конвенция призывает присоединяющихся не только разрешить мно-
жественное гражданство, но и обеспечить полное равенство прав для 
всех в этом качестве. В результате ратификации, Республика Мол-
дова приняла 2 июня 2000 года новый закон о гражданстве, и соот-
ветственно 21 ноября 2002 года исключила из статьи 18 Конститу-
ции запрет на владение множественного гражданства292. Этот этап 
можно охарактеризовать как этап юридической неопределенности, 
тем не менее, по оценкам молдавских исследователей – многократ-
ное гражданство «требуется, поскольку имеется стремление чело-
288 Livia Zaporojan. Evoluţia reglementărilor legale privind pluralitatea de cetăţenii în RM. REVISTA NAŢI-

ONALĂ DE DREPT Nr. 12, 2014. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/49_54_Evolutia%20
reglementarilor%20legale%20privind%20pluralitatea%20de%20cetatenii%20in%20Republica%20
Moldova.pdf 

289 ст.6 Закона РМ о гражданстве от 05.06.1991
290 Secrieru St., Dubla cetăţenie // Legea şi viaţa, 2000, nr.6, p.33.
291 Hotărârea Parlamentului nr.621-XIV din 14.10.99 pentru ratificarea Convenţiei Europene cu privire la 

cetăţenie // Monitorul Oficial, nr.120-122/583, 04.11.1999.
292 Legea 1469-XV din 21.11.2002 pentru modificarea Constituţiei Republicii Moldova //Monitorul Oficial, 

nr.169/1290, 12.12.2002.
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века после получения нового гражданства – не потерять гражданство 
государства происхождения»293. Данный этап совпал со следующей 
волной эмиграции граждан Молдовы в поисках работы. Именно в это 
время, для того чтобы получить право на свободное передвижение 
и работу в Европе, граждане Молдовы начали массово использовать 
процедуру репатриации и получения румынского гражданства, пред-
усмотренную румынским законодательством для лиц и их потомков, 
которые ранее жили или были гражданами Румынии. В основном с 
этой же целью, другая часть населения претендовала и приобретала 
гражданство Российской Федерации.

– 3-й этап (2007-2009) начался с изменением действующего зако-
нодательства и установлением ограничений на занятие государствен-
ных должностей в случае наличия множественного гражданства. Эти 
ограничения были введены законом № 273-XVI от 07.12.2007, но 
вступили в силу 13.05.2008294. Посредством данного закона были вне-
сены поправки в 20 законодательных актов, регулирующих более 18 
категорий государственных должностей, и имеющих цель обеспечить 
национальную безопасность госудапрства – секретность государ-
ственной тайне, обеспечение политической и экономической незави-
симости государства, ее территориальную целостность, суверенитет 
и конституционный строй в РМ, защита прав и свобод граждан Респу-
блики Молдова. Данный закон был обжалован в Конституционном 
суде, который в своем Постановлении № 9 от 26.05.2009 г. признал 
его конституционным. Однако, третий этап завершился принятием 
Закона № 127-XVIII от 23.12.2009295 (до осуждения Республики Мол-
дова в 2010г Европейским судом в деле «Тэнасе против Молдовы») и,

– 4 этап (2009-по настоящее время), характеризуется тем, что дей-
ствующее законодательство гарантирует равные права и обязанно-
сти гражданам РМ которые имеют и гражданство других государств, 
позволяя им претендовать на любые должности в РМ (независимо 
от наличия другого гражданства и соответствующих обязанностей 
перед другим государством).

Отметим также, что согласно ст.39 часть (1) закона №1024-XIV, 
любое лицо которому предоставляется гражданство РМ или которое 

293 Costachi Gh., Cetăţenia ca element constitutiv al organizării de stat // Legea şi viaţa, 2006, nr.12, p.4.
294 Legea nr.273-XVI din 07.12.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative //Monitorul 

Oficial, nr.84-85/288, 13.05.2008.
295 Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 18.11.2008: Cauza Tănase şi Chirtoacă contra Mol-

dovei. Hotărârile şi deciziile CEDO în cauzele moldoveneşti, 2008, vol. VIII (01.07.2008-31.12.2008), 
p.119. Alexandra Timmer „Tănase v. Moldova: multiple readings of a case concerning multiple nationa-
lity”, „Strasbourg observers”, 12 mai 2010, http://strasbourgobservers.com/2010/05/12/tanase-v-mol-
dova-multiple-readings-of-a-case-concerning-multiple-nationality/ 
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восстанавливается в гражданстве, приносит в шестимесячный срок со 
дня вступления в силу указа Президента Республики Молдова перед 
председателем района либо примаром муниципия или перед главой 
дипломатического представительства либо консульского учрежде-
ния Республики Молдова клятву верности Республике Молдова: «Я 
(фамилия, имя), родившийся (дата и место рождения), клянусь быть 
преданным Республике Молдова гражданином, свято соблюдать ее 
Конституцию и другие законы и не предпринимать никаких действий, 
которые могли бы нанести ущерб интересам и территориальной 
целостности государства». В данном контексте, отметим, что в пери-
оде 2002 – 2017гг, данная часть 39 статьи претерпела два изменения, 
где сперва была внесена поправка на юридические ограничения для 
лиц с двойным гражданством (Закон №328 от 24.07.2003), и впослед-
ствии после судебной тяжбы в ЕСПЧ и благодаря двум решениям КС 
РМ (2009 и 2014гг) – поправка в конце концов была удалена (Закон 
№132 от 21.12.2017). Также отметим, что ныне в законодатесльвте 
Молдовы нет никаких правовых норм регламентирующий случай, 
когда гражданин Молдовы приносит клятву верности другому госу-
дарству, который обязуется всем и вся другому государству, в том 
числе защищать его интересы и продвигать его цели и задачи. При-
том, что некоторые клятвы других государств предусмотрительно 
включают в клятве, что лицо «клятвенно заверяет, что оно абсолютно 
и полностью отрекаюсь от верности и преданности любому иностран-
ному монарху, властителю, государству или суверенной власти, под-
данным или гражданином которого оно являлось до этого дня296».

Европейская Конвенция о гражданстве (ETS N 166) и должност-
ные лица РМ
Европейская Конвенция о гражданстве была принята 6 ноября 

1997г, и с тех пор, из всех европейских государств, к ней присоеди-
нились только 20 государств, абсолютное большинство из которых 
имеют оговорки к ней или заявления. Даже такие страны, как Велико-
британия, Франция, Швейцария или Испания, считающиеся с развитой 
296 Текст присяги в случае принятия гражданства США: «Настоящим я клятвенно заверяю, что я 

абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности любому иностранному монарху, 
властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я 
являлся до этого дня; что я буду поддерживать и защищать Конституцию и законы Соединённых 
Штатов Америки от всех врагов, внешних и внутренних; что я буду верой и правдой служить 
Соединённым Штатам; что я возьму в руки оружие и буду сражаться на стороне Соединённых 
Штатов, когда я буду обязан сделать это по закону; что я буду нести нестроевую службу 
в вооружённых силах США, когда я буду обязан делать это по закону; что я буду выполнять 
гражданскую работу, когда я буду обязан делать это по закону; и что я произношу эту присягу 
открыто, без задних мыслей или намерения уклониться от её исполнения. Да поможет мне Бог».
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демократией, до сих пор не подписали Конвенцию, а Германия согла-
силась предоставить гражданство претендентам, имеющим другие 
гражданства, только после присоединения с оговоркой к Европейской 
конвенции о гражданстве в 2005 году.

Однако, РМ находящейся на перекрестке исторических геополити-
ческих интересов, а также на границе славянских и латинских народов, 
имеющая особую историческую специфику и отмеченная глубоким 
экономическим кризисом, среди первых и возможно – без тщатель-
ного изучения, ратифицировала Конвенцию еще в 1999г., В связи с 
этим, мы отмечаем, что РМ была третьим государством-членом 
Совета Европы, присоединившимся к Конвенции, которая вступила в 
силу в 2000 году когда Молдова сдала на хранение депозитарию свои 
ратификационные грамоты. В связи с этим, необходимо отметить, что 
на момент присоединения к Конвенции, РМ имела четыре оговорки 
к ней, которые касались определенных аспектов297. В то же время, 
отметим что оговорки не касались ст.17 Конвенции, которая гласит 
что «граждане государства-участника, имеющие другое гражданство, 
обладают на территории этого государства-участника, в котором они 
проживают, теми же правами и несут те же обязанности, что и другие 
граждане этого государства-участника». Хотя в то же время, необхо-
димо иметь в виду что положения 17 статьи не затрагивают:

«a) норм международного права, касающихся дипломатической или 
консульской защиты, обеспечиваемой государством-участником одному 
из его граждан, который одновременно имеет другое гражданство; и

b) применения норм международного частного права каждого госу-
дарства-участника в случаях, касающихся множественного граждан-
ства».

Также, нужно иметь в виду что статья 18 Конвенции определяет 
297 Парламент РМ, Постановление № 621-XIV от 14 октября 1999 года «О ратификации Европейской 

конвенции о гражданстве». Ст.1. – Ратифицировать Европейскую конвенцию о гражданстве, 
заключенную в Страсбурге 6 ноября 1997 года, со следующими заявлениями и оговорками:

 1. Относительно подпункта g) пункта 4 статьи 6 Республика Молдова заявляет, что сможет 
применять положения данного подпункта только по истечении одного года после принятия 
внутренних законодательных актов о статусе беженцев в Республике Молдова.

 2. Относительно подпункта g) пункта 1 статьи 7 Республика Молдова сохраняет за собой право 
признавать за ребенком – гражданином Республики Молдова, усыновленным за рубежом и 
приобретшим в результате этого усыновления новое гражданство, право оставлять за собой и 
гражданство Республики Молдова.

 3. Относительно пункта а) статьи 22 Республика Молдова сохраняет за собой право признавать, 
что лицо, постоянно проживающее на территории Республики Молдова и освобожденное от 
воинской обязанности в отношении другого государства-участника, не считается выполнившим 
воинскую обязанность в отношении Республики Молдова.

 4. Относительно пункта b) статьи 22 Республика Молдова заявляет, что возраст, устанавливаемый 
согласно данному пункту, равняется 27 годам.

 Ст.2. – Министерству иностранных дел обеспечить передачу документов о ратификации 
депозитарию указанной конвенции.
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принципы, которыми должен руководствоваться государство-участ-
ник Конвенции. Так, «в вопросах гражданства при правопреемстве 
государств каждое соответствующее государство-участник соблю-
дает принципы верховенства права, нормы, касающиеся прав чело-
века, и принципы, содержащиеся в статьях 4 и 5 настоящей Конвен-
ции и в пункте 2 настоящей статьи, в частности, в целях избежания 
случаев безгражданства». Но, «при принятии решений относительно 
предоставления или сохранения гражданства в случаях правопреем-
ства государств каждое соответствующее государство-участник учи-
тывает, в частности:

a) наличие подлинной и реальной связи соответствующего лица с 
данным государством;

b) постоянное место жительства соответствующего лица в 
момент правопреемства государств;

c) волю соответствующего лица;
d) территориальное происхождение соответствующего лица».
Исходя из оговоренных принципов Конвенции и оговорками частьи 

2 ст.17 Конвенции, мы считаем, что национальное право никоим 
образом не нарушено нормами Конвенции, так же как и Конвенция 
не вступает (и не вступало) в противоречии с действующим законода-
тельством РМ.

Однако, если решением ЕСПЧ констатировано нарушение ст.17 
Конвенции, то для РМ не было преград либо для денонсации самой 
Конвенции, либо для внесения оговорки к ст.17 Конвенции. Притом, 
что Европейская Конвенция о гражданстве в ст.31, содержит крайне 
простую процедуру ее денонсации. Так, «любое государство-участ-
ник может в любое время денонсировать Конвенцию полностью или 
только главу VII путем направления уведомления на имя Генерального 
секретаря Совета Европы. Такая денонсация вступает в силу в первый 
день месяца, следующего по истечении трех месяцев с даты получе-
ния уведомления Генеральным секретарем».

Примечательно, что РМ находясь более 3 лет (2007-2010гг) в судеб-
ном процессе в ЕСПЧ «Тэнасе против Республики Молдова» и более 2 
лет под надзором Комитета Министров Совета Европы (2010-2012), 
не инициировала денонсацию Европейской Конвенции о гражданстве, 
также как и не предьявила соответствующую оговорку к ст.17 Конвен-
ции. И данный аспект является на наш взгляд серьезным просчетом 
Президентуры, Парламента и Правительства РМ. Более того, вслед-
ствии расширительного толкования и исключения из всех правовых 
актов соответствующих ограничений, после пересмотра в 2014г раннее 
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принятого решения КС от 26 мая 2009гб ситуация кардинально изме-
нилась. При том, что согласно положениям Конституции РМ «запре-
щается деятельность партий, состоящих из иностранных граждан», а 
«партии и другие общественно-политические организации, цели или 
деятельность которых направлены против политического плюра-
лизма, принципов правового государства, суверенитета, независимо-
сти и территориальной целостности Республики Молдова, являются 
неконституционными»298. Таким образом, хотя данные конституцион-
ные ограничения прописанные в Конституции РМ и действующие и по 
ныне, четко ограничивают иностранных граждан как принимать уча-
стие в выборах и выбирать действующую власть, так соответственно 
и занимать государственные должности, сегодня согласно решению 
КС №31 от 11.12.2014, гражданин РМ обладающий двойным граж-
данством – вправе занимать любую должность в РМ.

В этой связи, приечательным является тот факт что А.Тэнасе про-
поведующий для граждан РМ обладающим двойным гражданством 
доступ к любым госдолжностям, сегодня гласно и открыто высказы-
вается299 в средствах масовой информации, считая что объединение 
РМ с Румынией является решением всех проблем Молдовы. Приме-
чательно в этой связи, что в период 2007-2017гг, когда шел судебный 
и внесудебный процесс снятия ограничений для лиц обладающих с 
двойным гражданством, А.Тэнасе находился на следующих публич-
ных должностях:

1. С июня 2007г по апрель 2009г – член муниципального Совета 
г.Кишинева;

2. С апреля 2009г по март 2010г и с ноября 2010г по февраль 
2011г – депутат Парламента РМ, и одновременно с этим, с сен-
тября 2009г по май 2011г – министр юстиции РМ;

3. С 8 апреля 2011г по 12 мая 2017г – судья КС РМ, исполняя с 
октября 2011г по 12 мая 2017г должность председателя КС РМ.

Отметим, что именно в этот период (2007-2014) состоялись судеб-
ный процесс в ЕСПЧ, прияние решения КС от 26 мая 2009, дальней-
шая ревизия и пересмотр раннее принятого решения КС на заседание 
от 11.12.2014, и соответствующее изменение законодательства РМ, 
на наш взгляд создающие угрозу для национальной безопасности РМ.

В этой связи отметим, что раннее, А.Тэнасе в качестве министра 

298 Конституция РМ, ст.41 части (4) и (6).
299 Александр Тэнасе: Объединение с Румынией является решением проблем Молдовы. https://

point.md/ru/novosti/politika/aleksandr-tenase-obedinenie-s-rumyniei-iavliaetsia-resheniem-pro-
blem-moldovy. https://10tv.md/2017/09/01/video-alexandru-tanase-nu-este-totul-pierdut-uni-
rea-cu-romania-este-o-solutie/ 
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юстиции, 4 мая 2010 года обратился в Конституционный суд с тре-
бованием о пересмотре постановления КС от 26 мая 2009 (письмо 
№ 01/3321). В этом письме, сообщив КС об окончательном решении 
Европейского суда по делу «Тэнасе против Республики Молдова», 
действующий министр юстиции потребовал полную ревизию поста-
новления КС №9 от 26 мая 2009. Отметим. Что данное требование 
минимстра, было отклонено действующим на тот момент составом 
Конституционного суда РМ300.

Вместе с тем, анализируя на основе данного казуса дальнейшее 
влияние должностных лиц на национальное исполнение решения 
ЕСПЧ по делу «Тэнасе против Молдовы», выделяется их роль, кото-
рая по нашему мнению, привела к толкованию выше обозначенного 
решения суда в экстенсивном смысле, вследствие чего решение ЕСПЧ 
касательно одной группы должностных лиц (депутатов), было приме-
нено и к совершенно другим группам должностных лиц, в том числе 
к тем, кто своей должностью гарантирует верховенство Конституции, 
суверенитет страны, ее безопасность и независимость.

Таким образом, экстенсивная интерпретация решения ЕСПЧ при-
вела к ревизии ряда норм действующего закондательства РМ, и 
соответственно, на наш взгляд, к ничтожности ряда действующих 
конституционных норм. Также мы считаем, что, исходя из отноше-
ния государства к множественному гражданству должностных лиц 
государства, можно усматривать действительную правовую сущ-
ность феномена «двойного гражданства», так как двойное граждан-
ство должностных лиц при кризисе государства, неизбежно влечет за 
собой его ослабление и эррозию его государственности и безопасно-
сти, подлинного суверенитета и независимости.

О Постановлениях Конституционного суда КС № 9 от 26 мая 2009, и
№ 31 от 11 декабря 2014г по пересмотру Постановления КС № 9 

от 26 мая 2009г301

26 мая 2009г КС РМ принял постановление №9302 согласно кото-
300 Письмом № 05/593/195 от 26 мая 2010 года Конституционный суд отклонил требование, 

сославшись на положения закона, которые предусматривают возможность пересмотра 
постановлений Конституционного суда только по его собственной инициативе. А такой 
инициативы не было и не предпологалось быть. 

301 Постановление КС № 31 от 11 декабря 2014 года о пересмотре Постановления Конституци-
онного суда № 9 от 26 мая 2009 года о контроле конституционности некоторых положений 
Закона № 273-XVI от 7 декабря 2007 года о внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты и Закона № 76-XVI от 10 апреля 2008 года о внесении изменений и 
дополнений в Кодекс о выборах №1381-XIII от 21 ноября 1997 года (запрет на занятие опре-
деленных государственных должностей для лиц с множественным гражданством). http://lex.
justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=364781&lang=2

302 Постановление КС №9 от 26.05.2009 о контроле конституционности некоторых положений 
Закона № 273-XVI от 7 декабря 2007 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
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рому, признал конституционность рассматриваемых положений 
национального законодательства ограничиващие доступ лицам с 
двойным гражданством к государственным должностям в РМ. И 
для нашего исследования, очень важны основания Постановления 
Конституционного суда № 9 от 26 мая 2009 года, которые являются 
беспристрастными и аргументированными, а также основанные 
исключительно на национальном интересе РМ, защищающеее кон-
ституционные основы государства и обеспечивающее национальную 
безопасность РМ (Приложение №5).

Так, КС отметил относительно конституционности Закона № 273-
XVI от 7 декабря 2007 года и Закона № 76-XVI от 10 апреля 2008 года, 
что из содержания конституционных положений ст.38 ч.(3) и ст.39 
ч.(2) ясно вытекает, что условия, в которых граждане Республики Мол-
дова могут быть избраны или могут иметь доступ к государственной 
службе, устанавливаются законом. Эти нормы позволяют устанавли-
вать посредством закона некоторые ограничения доступа к государ-
ственной службе, ограничения диктуемые общественными интере-
сами и национальными интересами РМ.

Также, КС установил, что, учитывая социально-политический 
характер избирательных прав, законодатель, осуществляя свою зако-
нодательную функцию, призван устанавливать соответствующие 
условия для осуществления суверенной воли народа путем реали-
зации избирательных прав гражданами данного государства и, соот-
ветственно, формирования самостоятельных и независимых органов 
публичной власти, призванных обеспечивать реализацию интересов 
народа, гарантировать права и свободы человека и гражданина РМ. 
Следовательно, при определении условий, в которых граждане РМ 
могут быть избраны в органы государственной власти, законодатель 
может устанавливать специальные законодательные нормы, регла-
ментирующие права и свободы лиц, имеющих гражданство другого 
государства, прежде всего политических прав, включая избиратель-
ные права как институт суверенной государственности, приобретение 
которых связывается, как правило, с наличием у лица гражданства 
того государства, с которым оно находится в устойчивой полити-
ко-правовой связи. И поскольку гражданин РМ, имеющий граждан-
ство другого государства, находится в политико-правовой связи с дру-
гим государством, перед которым он несет конституционные и иные, 
вытекающие из законов данного иностранного государства, обязан-

законодательные акты» и Закона № 76-XVI от 10 апреля 2008 года «О внесении изменений и 
дополнений в Кодекс о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года», Мониторул Офичиал ал Р. 
Молдова, 99-100/9, 05.06.2009.
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ности, значение для него гражданства РМ как выражение ценности 
политико-правовой связи с Республикой Молдова и преданности ей 
существенно снижается. В процессе реализации депутатских пол-
номочий лицо, имеющее несколько гражданств, может подчиняться 
не только требованиям конституционного правопорядка Республики 
Молдова и интересам ее народа, но и требованиям и интересам дру-
гого государства. Подчинение и исполнение депутатом суверенной 
воли не только народа Республики Молдова, но и воли народа другого 
государства, не согласуется с конституционными принципами незави-
симости депутатского мандата и государственного суверенитета, а 
также национальной безопасности, неразглашения конфиденциаль-
ной информации, и ставит под сомнение верховенство Конституции 
РМ.

В то же время, по мнению КС, нахождение на ответственных долж-
ностях лиц, имеющих исключительно гражданство Республики Мол-
дова, способствовало бы формированию у населения патриотизма 
и правосознания. Вмешательство призвано обеспечить лояльность 
депутатов Парламента государству, а поэтому преследуемая цель – 
законна.

А в части права доступа к государственной службе, занимаемой 
по назначению, КС отметил, что запрет, установленный для лиц, име-
ющих гражданство другого государства, не относится к любым госу-
дарственным должностям, а только к тем, при исполнении которых 
соответствующие лица имеют доступ к государственной тайне, обе-
спечивают политическую и экономическую независимость государ-
ства, территориальную целостность и государственный суверенитет, 
конституционный правопорядок, защищают права и свободы граждан 
РМ. И исходя из этого КС посчитал, что вмешательство соответствует 
преследуемой цели, поскольку оно не затрагивает саму сущность 
избирательных прав, не нарушает право гражданина баллотироваться 
на выборах и быть избранным, не отменяет свободное волеизъявле-
ние народа в избрании законодательного органа, не лишает сущно-
сти и права доступа к государственной службе, а лишь обусловливает 
осуществление права на занятие должности.

И исходя из/ссылаясь на положения Европейской конвенции о 
гражданстве, Конституционный суд постановил, что государства-у-
частники не были лишены права устанавливать для государственных 
служащих ограничения, связанные с наличием множественного граж-
данства. Более того, КС также отметил, что такой подход к проблеме 
согласуется и с прецедентной практикой Европейского суда по пра-
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вам человека в области избирательных прав, из которой следует, что 
«право выбора» и «право баллотироваться на выборах в законодатель-
ный орган», несмотря на их значимость, не носят абсолютного харак-
тера, поскольку ст.3 Протокола № 1 к Конвенции, признавая эти права, 
не конкретизирует их, не дает им юридического определения, остав-
ляя «место для введения так называемых подразумеваемых ограни-
чений».

Вместе с тем, такое сбалансированное решение КС наверное не 
соответствовало политическим или иным взглядам нового состава 
КС (обладающего румынским гражданством), которое иницииро-
вало пересмотр, представив себе же соответствующее ходатайство 
о пересмотре Постановления Конституционного суда № 9 от 26 мая 
2009 года, и указывая вновь как основание – то же самое решение 
ЕСПЧ по делу Тэнасе против Молдовы (2010г).

Таким образом, 11.12.2014, КС пересмотрел Постановление КС 
№ 9 от 26 мая 2009 года о контроле конституционности некото-
рых положений Закона № 273-XVI от 7 декабря 2007 года о внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
и Закона № 76-XVI от 10 апреля 2008 года о внесении изменений 
и дополнений в Кодекс о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 
года (запрет на занятие определенных государственных должностей 
для лиц с множественным гражданством), приняв соответствую-
щее названию Постановление №31. Примечательно, что постановле-
ние было принято без участия непосредственно А.Тэнасе, который 
на данный момент уже являлся председателем КС РМ (с тем чтобы 
наверное исключить соответствующий конфликт интересов, хотя на 
наш взгляд, конфликт интересов между гражданствами Молдовы и 
Румынии остался у членов КС).

В соответствии с общими принципами осуществления правосудия, 
объективность и беспристрастность судьи являются обязательными 
условиями надлежащего осуществления правосудия. К данному 
случаю могут применяться и положения Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, где согласно статьи 6, «1. 
Каждый имеет право при определении его гражданских прав и обя-
занностей …., на справедливое публичное разбирательство дела в раз-
умный срок независимым и беспристрастным судом…». Притом, что 
сам КС РМ подчеркивает в своем определении303, что «в своей прак-
тике он отмечал, что существенным элементом справедливого судеб-
303 Определение КС РМ от 9 февраля 2018г. о неприемлемости обращения № 7g/2018 г. об 

исключительном случае неконституционности ст. 34 ч. (4) Уголовно-процессуального кодекса 
(повторный отвод судьи), п.20 и п.21. 
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ного разбирательства является принцип беспристрастности судьи. В 
этом смысле ст.116 Конституции устанавливает, что судьи судебных 
инстанций независимы, беспристрастны и несменяемы согласно закону 
(Определение № 62 от 19 сентября 2016 года, § 20)». А также «Европей-
ский суд в своей практике установил в качестве принципа, что фун-
даментальным является тот факт, что в демократическом обществе 
суды должны внушать доверие сторонам, в соответствии с требова-
ниями ст.6 §1 Конвенции о беспристрастности любого суда (дело Падо-
вани против Италии, постановление от 26 февраля 1993 года, § 27)».

Принятое же постановление КС № 31 от 11.12.2014 инициирован-
ное по принципу «сами себе», представляет собой явный конфликт 
интересов304, поскольку данные ограничения касаются в том числе (а 
возможно и в первую очередь) и самих судей, а значит они не являются 
беспристрастными, и соответствено не были вправе рассматривать 
данный вопрос будучи гражданами другого государства. Тем более, 
что тенденциозность и неаргументированность принятого данного 
решения КС, подтверждается многочисленными фактами и аргумен-
тами. Так, КС в составе 4 судей рассмотрел свое же ходатайство, не 
приняв во внимание целый ряд фактов305:

• КС не принял во внимание условность исключения ограничи-
вающей нормы из ст.18 ч.(1) Конституции, предусматривающей что 
«граждане Республики Молдова не могут быть гражданами других 
государств, за исключением случаев, предусмотренных международ-
ными соглашениями, одной из сторон которых является Республика 
Молдова» прописанное в Заключении КС №1 от 12.02.2002 по про-
екту закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Молдова, посредством которого впоследствии была 
изменена конституционная норма запрещающая множественное 
гражданство (Приложение 5).

Именно тогда, КС подчеркнул что он «считает, что это приведет 
к созданию множественного гражданства, которое должно реализо-
вываться в условиях, в которых не будут затронуты конституционные 
положения о суверенном, независимом и унитарном характере госу-
дарства, а также о его постоянном нейтралитете, которые могут быть 
пересмотрены только при их одобрении путем референдума” 306.

• КС не заметил, что в принятом решении 2010г, ЕСПЧ не была 
дана оценка постановления КС от 26 мая от 2009г, как и не было кон-
304 V.Kuciuk. Justiția Constituțională și conflictul de interese.
305 КС не высказывается по данным фактам
306 Заключение КС №1 от 12.02.2002 по проекту закона о внесении изменений и дополнений в 

Конституцию Республики Молдова 
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статировано что постановлением КС нарушаются какие-либо нормы 
международных конвенций и договоров;

• КС не был учтен как факт надзора Комитета Министров Совета 
Европы над исполнением решения ЕСПЧ от 29.04.2010, так и факт 
положительной оценки исполнения решения ЕСПЧ;

• КС отталкиваясь от решения ЕСПЧ которая касалось только 
избирательного права граждан, расспространили необоснованно 
данное решение на все категории должностных лиц в государстве, 
не считаясь с какой-либо международной практике существующей 
в данной области, не беря в учет разумные и резонные ограничения 
для должностных лиц, гарантирующих гражданам Молдовы защиту 
их прав и свобод, а государству – суверенитет и независимость;

• В своем решении № 31 от 11.12.2014 касательно вопросов права, 
КС отметил, что оно, по сути, касается вопроса соответствия конкрет-
ного постановления Конституционного суда постановлению Европей-
ского суда, и что рассматриваемый вопрос касается принципа прио-
ритетности международных актов в области защиты прав и основных 
свобод граждан, подписанных Республикой Молдова. Одновременно 
с этим, КС своей трактовкой, нарушил другое постановление КС307, 
который раннее дал толкование некоторых положений статьи 4 Кон-
ституции Республики Молдова, определив, что «конституционное 
положение о приоритете международных норм о правах человека 
распространяется только на внутренние законы и иные нормативные 
акты, независимо от времени их принятия. В то же время, междуна-
родные договоры могут обладать приоритетом только в отношении 
внутренних законов и не могут иметь преимущества над конститу-
ционными нормами». В ином другом случае, ставится под сомнение 
верховенство самой Конституции РМ как основного закона РМ, тем 
самым ставится под сомнение как суверенитет страны, так и ее неза-
висимостьб нарушая таким образом ст.7 Конституции РМ.

А если мы согласимся с тем, что РМ подписала и ратифицировала 
международный договор, который противоречит Конституции РМ, 
то тогда мы должны будем согласится и с тем, что государственные 
органы власти прямо нарушили часть (2) ст.8 которая четко предус-
матривает что «вступлению в силу международного договора, содер-
жащего положения, противоречащие Конституции, должен пред-
шествовать пересмотр самой Конституции». Но в таком случае, мы 
должны констатировать что ни одна структура государственой вла-

307 Постановлению КС Nr. 55 от 14.10.1999 о толковании некоторых положений статьи 4 
Конституции Республики Молдова
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сти не подняла вопрос о необходимости пересмотра Конституции в 
связи с решением ЕСПЧ от 29.04.2010;

• КС отметил в п.13. что «в соответствии со ст.72 Кодекса кон-
ституционной юрисдикции № 502 от 16 июня 1995 года конституци-
онная инстанция может пересмотреть свои постановления в случае 
вновь открывшихся обстоятельств.

Однако КС не указал какие новые обстоятельства открылись и 
которые существенно влияют на постановление суда – спустя 5 лет 
после принятия постановления КС, и спустя 4 года после принятия 
соответствующего решения ЕСПЧ. Более того, весь текст поста-
новления КС №31 от 11.12.2014 подтверждает, что вообще никаких 
новых обстоятельств не существует, тем самым КС пркрываясь ст.72 
кодекса, на самом деле пренебрег его нормами, которые четко пред-
усматривают, что пересмотр постановления КС имеет место в 2 кон-
кретных случаях:

а) вновь открывшихся обстоятельств, которые не были известны на 
момент принятия постановления и дачи заключения, если эти обстоя-
тельства существенно влияют на постановление и заключение;

b) внесения изменений в положения Конституции, законов и дру-
гих нормативных актов, послужившие основанием к принятию поста-
новления и даче заключения.

• Отсутсвие новых обстоятельств подтверждается и тем, что КС 
ссылаясь на то же решение ЕСПЧ от 29.04.2010г по делу Тэнасе про-
тив Молдовы по вопросу множественного гражданства кандидатов 
на парламентских выборах, определил, что для установления соот-
ветствия оспоренных законодательных положений конституционным 
нормам, суд будет исходить из постановления ЕСПЧ по делу Тэнасе 
против Молдовы, которое на тот момент уже считалось исполненным 
согласно Резолюции Комитета Министров Совета Европы – Резолю-
цию CM/ResDH(2012)40308. Также, не учитывая конкретные консти-
туционные нормы (ст.17, 18, 38, 39 и ст. 41 Конституции РМ), но и 
принятого решения КС Nr.55 от 14.10.1999;

• Пересматривая постановление КС № 9 от 26 мая 2009 года, КС 
отметил, что Европейский суд дает толкование Конвенции в своей 
практике, и данное толкование обладает такой же юридической 
силой, как и положения самой Конвенции. В то же время, учитывая 
индивидуальность каждого дела, квалификация любых других дел 
должна происходить отдельно в каждом случае. И если ЕСПЧ при-
308 Resolution CM/ResDH(2012)40[1] Execution of the judgment of the European Court of Human 

Rights «Tănase against the Republic of Moldova». https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22ite-
mid%22:[%22001-109707%22]} 
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менил определенные принципы в одном случае, то на наш взгляд, это 
еще не значит, что автоматически, эти же принципы нужно применять 
во всех случаях. Особенно, если это происходит на уровне националь-
ного законодательства, где национальное право не основано на пре-
цедентном праве, и где безусловно есть своя специфика и свои наци-
ональные особенности. И хотя сам процесс толкования права есть 
процесс субъективный, отдельные вопросы толкования могут быть, 
а в некоторых случае, по нашему мнению, должны быть урегулиро-
ваны законодательно. И в связи с этим мы вынуждены констатиро-
вать, что в настоящее время в РМ не существует специального закона, 
посвящённого толкованию права (такие законы есть во многих дру-
гих государствах309), но отдельные нормы о толковании права содер-
жатся в первую очередь в самой Конституции РМ (ст.66 и ст.135,), 
Так, согласно буквы с) статьи 66 Конституции РМ «Парламент имеет 
следующие основные полномочия: c) дает толкование законов и обе-
спечивает единство законодательного регулирования на всей терри-
тории страны». Точно такие полномочия прописаны и для КС в части 
(1) буквы б) ст.135 Конституции, а именно «Конституционный суд: … 
дает толкование Конституции».

Таким образом, конституция четко определяет кто имеет право 
толковать нормы как самой конституции, так и законов, определяя 
четко правооблодателя данных копметенций. И если от того, как 
субъекты правоотношений понимают нормы законов и положения 
договоров, так и от институтов обладающими соответствующими 
правами толкования юридических норм – зависит уровень обеспечения 
законности, правопорядка и справедливости в стране.

• Постановлением КС № 31 от 11.12.2014 (Приложение №6), 
были признаны неконституционными определенные положения из 18 
законов касательно требования иметь «исключительно гражданство 
Республики Молдова», в том числе:

– из ст.4 части второй Закона о Правительстве № 64-XII от 31 мая 
1990 года;

– из ст.19 части первой Закона о полиции № 416-XII от 18 декабря 
1990 года;

– из ст.11 ч.(1) и из ст.35 ч.(2) Закона о Конституционном суде № 
317-XIII от 13 декабря 1994 года;

– из ст.6 ч.(1) Закона о статусе судьи № 544-XIII от 20 июля 1995 
года;

– из ст.23 ч.(5) Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII 
от 21 июля 1995 года;
309 например, в Канаде действует Interpretation Act 1975 г.
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– из ст.12 Закона о Национальной комиссии по финансовому рынку 
№ 192-XIV от 12 ноября 1998 года;

– из ст.14 ч.(2) Закона о Службе информации и безопасности Респу-
блики Молдова № 753-XIV от 23 декабря 1999 года;

– из ст.3 Закона о процедуре избрания Президента Республики 
Молдова № 1234-XIV от 22 сентября 2000 года;

– из ст.10 ч.(1) Закона о Государственной фельдъегерской службе 
№ 402-XV от 2 декабря 2004 года;

– из ст.17 ч.(1) п.а) Закона о Счетной палате № 261-XVI от 5 дека-
бря 2008 года;

– из ст.10 ч.(1) п.а) Закона о дипломатической службе № 761-XV от 
27 декабря 2001 года;

– из ст.19 ч.(1) п.f) Закона о государственной тайне № 106-XIII от 
17 мая 1994 года;

– из ст.27 ч.(1) п.g) Закона о государственной должности и статусе 
государственного служащего № 158-XVI от 4 июля 2008 года;

– из ст.13 ч.(7) Закона о Службе государственной охраны № 134-
XVI от 13 июня 2008 года;

– из ст.6 ч.(2) п.i) Закона о службе в таможенных органах № 1150-
XIV от 20 июля 2000 года;

– из ст.13 ч.(2) п.g) Закона о Центре по борьбе с экономическими 
преступлениями и коррупцией № 1104-XV от 6 июня 2002 года;

– из Кодекса о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года;
– ст.XXI ч.(1), ч.(2) и ч.(4) п.а) Закона о внесении изменений и допол-

нений в некоторые законодательные акты № 273-XVI от 7 декабря 
2007 года.

Примечательно, что КС не «заметил»310 что аналогичные положе-
ния – правовые ограничительные нормы имеются и в ст. 28 ч.(6) п.е) и 
ст. 35 ч.(3) п.g) и ч.(2) ст.38 Закона № 162-XVI от 22 июля 2005 года о 
статусе военнослужащих, и в ст.7 Закона № 170-XVI от 19 июля 2007 
года о статусе офицера информации и безопасности.

Но спустя несколько лет, КС (во главе с самим А.Тэнасе, но опять 
при наличии конфликта интересов) рассмотрел и ограничение множе-
ственного гражданства для военнослужащих, приняв соответствую-

310 Возможно, это было сделано специально, потому как множественное гражданство в военных 
учреждений и в институтах службах безопасноти, создает непреодолимое препятствие для 
эффективной защиты национальных интересов и национальной безопасности РМ, потому 
как в таком случае, конституционные понятия «Преданность стране священна» и «Защита 
Родины» теряют свою субстанцию, в том числе юридическую составляющую. И еще потому, 
что раннее РМ подписала и ратифицировала международную Конвенция о сокращении случаев 
многогражданства и о воинской повинности в случаях многогражданства 1963 г. (с изм. и доп. 
от 24 ноября 1977 г., ратифицирована 2 февраля 1993 г.).
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щее постановление311, и сняв запрет на получение гражданства дру-
гого государства для военных-контрактников РМ, отметив, что якобы 
данные ограничения непропорциональны цели обеспечения лояльно-
сти перед государством, и «нарушают право на работу и учебу».

• КС отмечая что «гражданство обозначает правовую связь между 
лицом и государством», а «статус гражданина предполагает предан-
ность и верность интересам народа, а также исполнение всех обя-
занностей, закрепленных Конституцией и другими законами», и что 
«и Парламент, и Правительство считают что ограничение множе-
ственного гражданства для военнослужащих по контракту обуслов-
лено необходимостью обеспечить национальную безопасность, и в 
целях обеспечения их лояльного отношения к государству», Суд тем 
не менее пренебрег их мнениями. Более того, Конституционный суд 
обобщающе отметил, что «при ратификации Европейской конвенции 
о гражданстве в 1999 году Республика Молдова не сделала оговорку 
в отношении запрета на множественное гражданство» (на самом деле 
это именно то, что должен был бы сделало в свое время министер-
ство юстиции РМ, не сделало Правительство РМ).

• Также, признав неконституционными положения ст.28 ч.(6) п.е), 
ст.35 ч.(3) п.g) и ст.38 ч.(2) Закона № 162-XVI от 22 июля 2005 года о 
статусе военнослужащих и сняв запрет на множественное граждан-
ство только с военных-контрактников РМ, КС обладая всеми полно-
мочиями, почему-то не применил такой же подход и к сотрудникам 
Службы информации и безопасности, которым согласно положениям 
Закона № 65 от 7 апреля 2011 года было запрещено обладать граж-
данством иностранных государств. Однако, тем же постановлением 
№ 31 от 11.12.2014, КС направил представление Парламенту РМ, 
чтобы законодательный орган пересмотрел соответствующие поло-
жения и сам исключил существующий запрет на множественное граж-
данство во всех законодательных актах для офицеров информации и 
безопасности Службы информации и безопасности РМ312. Однако, 
как признается сам А.Тэнасе в своей статье, некоторые государствен-
ные органы – то есть Парламент – «открыто нарушают Конституцию 
(отказ парламента проголосовать по инициированному Министер-
ством юстиции проекту закона по исполнению представление КС РМ 
№ 31 от 11 декабря 2014 г.).

311 Постановление №3 КС от 31 января 2017г. о контроле конституционности некоторых положений 
Закона № 162-XVI от 22 июля 2005 года о статусе военнослужащих (запрет множественного 
гражданства для военнослужащих по контракту) (Обращение № 126a/2016)

312 А.Тэнасе. Republica Moldova, un stat de drept suspendat. http://www.tanase.md/republica-moldo-
va-un-stat-de-drept-suspendat/ 
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• Примечательно, что Постановление Конституционного Суда № 
9 от 26 мая 2009 г. было неправомерно и уничижительно квалифи-
цировано в Сравнительном отчете о судебной практике Конститу-
ционного Суда Республики Молдова и Европейского Суда по правам 
человека», разработанном в рамках «Поддержка Конституционного 
Суда РМ». (EuropeAid/136903/DH/SER/MD), проведенный в феврале 
2016 – марте 2017 года консорциумом во главе с Германским фондом 
международного правового сотрудничества (IRZ). Так, в Отчете (п.25) 
с одной стороны указывается, что «в 2009 году Парламент РМ отме-
нил закон, запрещающий депутатам и некоторым категориям госу-
дарственным служащим иметь двойное гражданство, после решения 
ЕСПЧ от 27 апреля 2010 г. в деле № 7/08 «Тэнасе против Молдовы». 
Однако в том же пункте Отчета говорится, что «Конституционный 
Суд РМ не применил стандарт Конвенции, установленный в данном 
случае решением Палаты» и далее, что «средства, используемые пра-
вительством Молдовы для обеспечения лояльности к государству, 
были несоразмерными»!

В Отчете также указывается, что «неспособность Конституцион-
ного Суда признать последствия решения Тэнасе была подвергнута 
критике и оценена как поблажка Партии коммунистов». Притом, что 
авторы не указывают источники таких выводов, как не указывают и 
кем была подвергнута критики, но и кем было оценено как поблажка 
Партии коммунистов Постановление КС №9 от 26 мая 2009г.

Далее, авторы делают вывод, что «однако в 2014 году Конститу-
ционный Суд пересмотрел свое постановление 2009 г. и привел его в 
соответствие с выводами ЕСПЧ».

В контексте этого противоречивого и безосновательного п.25 дан-
ного Отчета, мы отмечаем следующие моменты, которые проясняют 
данную ситуацию, так как:
1. Уведомление, размещенное на титульном листе Отчета, частично 

разъясняет противоречивость текста и безосновательность утверж-
дений, изложенные в п.25 Отчета, потому как прямо указывает, что 
«Этот отчет был подготовлен при поддержке Европейского Союза. 
Содержание отчета является исключительной ответственностью 
авторов и не может быть использовано для отражения мнения 
Европейского Союза»313. Это на наш взгляд означает только одно – 
мнение авторов является и остается только их мнением.

313 Raportul comparativ cu privire la jurisprudența Curții Constituționale a RM și a Curții Europene a Drep-
turilor Omului elaborat în cadrul Proiectului «Suport pentru Curtea Constituțională a Republicii Mol-
dova» (EuropeAid/136903/DH/SER/MD). Chisinau. 2017г. http://www.constcourt.md/public/files/
file/suport_ue_cc/Com_Rep_ROM.pdf 
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2. Среди трех авторов Отчета, вместе с Анной Следзинска-Симон 
(Польша) и г-ном Гедиминас Месонис (Литовская Республика), анга-
жированным экспертом отчета является и Жанета Хангану (Респу-
блика Молдова), которая еще с 2007г и до сегодняшнего дня явля-
ется деловым партнером А. Тэнасе, в адвокатском бюро «Хангану, 
Тэнасе и партнеры»314. Значит, на момент работы Ж.Хангану в 
качетсве эксперта в данном проекте, А.Тэнасе был председателем 
КС, что само по себе указывает на их аффилированность.
Таким образом, мы вправе считать что выводы данного 

«Сравнительного отчета о судебной практике Конституционного 
Суда Республики Молдова и Европейского Суда по правам человека» 
по отношении к Постановлению Конституционного Суда № 9 от 26 
мая 2009 г. явно противоречивы, безосновательны и на наш взгляд 
полностью скомпрометированы.

Вследствие вышеперечисленного, по нашему мнению, тенденци-
озность решения № 31 от 11.12.2014, принятого данным составом 
КС, их предвзятость и многоходовость процедурного рассмотрения 
вопроса, также как слабая аргументированость решения указывает 
только на одно – достаточно четко прослеживается цель снятия 
законного запрета на множественное гражданство,. Особенно это 
заметно, когда один состав КС принимает решение, которое обяза-
тельно для всех на всей территории РМ, а спустя 5 лет, по сути без-
основательно, другой состав КС проводит полный пересмотр раннее 
принятого решения КС, решения стоящего реально на страже Консти-
туции, прав гражданина РМ и на охрану конституционного строя и 
национальной безопасности РМ.

И что крайне важно в данной ситуации, это то что ни один высший 
государственный орган власти (Правительство, Парламент, Прези-
дентура) не среагировал, что соответственно указывает либо на их 
вовлеченность, либо на их атрофированную способность защитить 
основы конституционного строя в РМ.

Также, данная ситуация, на наш взгляд указывает на глубокий кон-
ституционный кризис в РМ. И в таком случае, мы согласимся с мнением 
исследователя Н.Бобкова, которая считает, что конституционный 
строй есть внутренне противоречивое явление, имеющее революци-
онно-преобразующую и консервативно-ограничительную стороны. 
При этом, ограничительная сторона конституционного строя высту-
пает не только как правление, ограниченное Конституцией, но и 

314 Адвокатское бюро «Хангану, Тэнасе и партнеры». Să deschidem împreună porțile succesului. http://
www.htp.md/ https://www.facebook.com/hanganu.tanase.partners/ 
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как конституционно установленные пределы (юридические формы) 
самого народовластия. И в рамках этих юридических форм, могут про-
исходить такого рода движения какие мы проанализировали выше – 
экономические, политические и обслуживающие их информационные 
процессы, приводящие к искажению народного волеизъявления, но 
нужно учитывать что вследствии этого может произойти деформация 
самой народовластии. И констатируемый разрыв между конституци-
онным законодательством, с одной стороны, фактическими отноше-
ниями – с другой, конституционными взглядами – с третьей, означает 
на наш взгляд только одно – глубокий конституционный кризис. И 
в таком случае искажение народовластия как стержнеобразующего 
элемента конституционного строя может иметь место, и может про-
исходить во всех сферах их взаимодействия: правотворчестве, пра-
воприменении, правоохранительной сфере, и что немаловажно как в 
нашем случае – в сфере конституционной юриспруденции.

Вследствии этого, по нашему мнению, результат создавшейся 
ситуации один – усложнение и нестабильность правоотношений во 
всем молдавском обществе, снижение управляемости на всех уровнях 
государственной власти, деградация ответственности органов госу-
дарственной власти и высших должностных лиц государства, а значит 
и самого государства. А касательно нашего субьекта аналиа – могло 
иметь место произвольное315 толкование конституционных норм и 
положений законов, а также возможно ненадлежащее исполнение 
конституционных норм и действующего законодательства опреде-
ленными государственными органами и должностными лицами.

315 Возможно, что не заказное.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Слова Аристотеля который писал: 
«Идти в суд – значит обращаться за 
справедливостью»316, относится в 
равной степени и к Конституционному 
суду, который уполномочен согласно 
Конституции РМ осуществлять 
конституционное правосудие.

В.КУЧУК 
Доктор юр. наук

В.ПУШКАШ 
Доктор юр. наук

Анализируя на базе конкретного казуса вопросы множественного 
гражданства под углом национальной безопасности молдавского 
государства, считаем необходимым сформулировать следующие 
выводы и научные рекомендации:

1. В первую очередь на наш взгляд – самый важный вопрос, это 
необходимость воостановления законности и верховенства Конститу-
ции и конституционных норм в Республике Молдова, что в свою оче-
редь требует незамедлительного участия/вмешательства как поли-
тическим акторам, так и высшим институтам государственной власти, 
призванные обеспечить верховенство закона, гарантировать сувере-
нитет, обеспечить национальную безапосность РМ, предпринять все 
необходимые меры для торжества норм Конституции РМ.

2. Как гласят правовые нормы ст.38 Конституции РМ – правом 
быть избранными гарантируется гражданам Молдовы, имеющим 
право избирать в соответствии с законом, а правом избирать имеют 
граждане РМ, за исключением лиц лишенных этого права в порядке, 
установленном законом. Одновремено с этим, согласно ст.41 части 
6. Конституции РМ, деятельность партий состоящих из иностранных 
граждан, запрещается. Исходя из этих публично-правовых постула-
тов, на наш взгляд, защита избирательных прав граждан РМ должна 
быть обусловлена тем, что она распространяеться только на граждан 
Молдовы, в то время как избирательные права иностранных граждан 
(включая гражданина РМ обладающего иностранным гражданством) 
316 Аристотель (Этика, V, 7). https://fil.wikireading.ru/52536 



210

VALERIU KUCIUK • VICTOR PUȘCAȘ

не должны попадать под правовую защиту органов молдавского госу-
дарства. Таким образом, граждане, обладающие двойным граждан-
ством (многократным гражданством), не должны иметь возможность 
создавать либо участвовать в деятельность политической партии, 
а, следовательно, избирать государственную власть. В связи с этим, 
законодательный орган имеет конституционное право и обязанность 
устанавливать в законе ограничения, поскольку они обусловлены кон-
ституционно значимыми целями – защита суверенитета, независимо-
сти и основ конституционного строя.

3. Соглашаясь с исследователем Я.Броунли317 который утверждает, 
что «вопросы гражданства находятся … в принципе в исключитель-
ном ведении каждого государства», мы считаем, что Республика 
Молдова самостоятельно должна определять, кто и как является его 
гражданами, оно же должна установить конституционные требова-
ния к статусу гражданина Молдовы и соответствующие ограничения, 
денонсируя в таком случе частично или полностью заключенные и 
ратифицированнные раннее международные догвора. И в этих целях, 
считаем необходимым закрепить в основах конституционного строя 
РМ и в интересах достижения основных целей молдавского государ-
ства следующие принципы:

• деятельность государства, государственных органов и долж-
ностных лиц должна осуществляться исключительно в нацио-
нальных интересах народа и государства;

• обеспечение национальной безопасности РМ есть основа гаран-
тирующая всем гражданам РМ защиту прав и свобод;

• государственные служащие и должностные лица РМ несут 
индивидуальную юридическую ответственность за результаты 
своей деятельности, в том должностные лица осуществляю-
щие конституционное правосудие.

И согласно вышеобозначенному, мы выражаем согласие с мнением 
белорусского исследователя Н.Кондратовича318, который считает, что 
«конституционный статус личности включает в себе принадлежность 
к гражданству данного государства, определенный обьем прав и сво-
бод, а также обязанностей гражданина». Также, мы разделяем мнение 
ученого-правоведа О.Кутафина высказавшегося за то что «граждан-
ство надо определять как принадлежность лица к народу государ-
ства, порождающую устойчивую правовую связь лица с гоусдарством 
и выражающуюся в совокупности взаимных прав и обязаностей»319. 
317Броунли Я. Международное право. Книга вторая.М.1977.с.2.
318Н.Кондратович. Институт гражданства (подданства) в зарубежных странах.
319Кутафин О.Е. Российское гражданство. М. Юристь. 2003. С.80-81.
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В свою очередь, подчеркнем, что под термином «гражданство» – мы 
понимаем не только устойчивую формальную правовую связь чело-
века с государством, но и четко установленные законом правовые 
ограничения, которые должны обеспечить наряду с защитой прав 
человека, защиту национальных государственных интересов Респу-
блики Молдова.

4. Исходя из того, что на сегоднящний день международные 
институты, в том числе такие как ЕСПЧ, оказывают прямое влияние 
на национальное законодательство Республики Молдова, считаем, 
что законодательный орган Молдовы обязан скорректировать вектор 
предоставления молдавским государством соответствующих избира-
тельных прав своим гражданам, обладающим двойным гражданством, 
одновременно обеспечивая соблюдение ратифицированных норм 
международного права. В то же время, касательно тех норм между-
народных договоров, которые нарушают или создают предпосылки 
для нарушения безопасности РМ, мы считаем, что соответствующие 
нотификации либо деннонсации должня быть незамедлительно пре-
дьявлены РМ депозитариям соответствующих ратифицированных 
международных договоров.

5. В концепцию многократного гражданства, которая была вне-
дрена в РМ и которая ныне в эпоху глобализации играет все большую 
и большую роль, на наш взгляд, необходимо согласно конституцион-
ным нормам внести соответствующие ограничения, которые должны 
быть действительными для лиц обладающие другой государствен-
ной принадлежности. Также, по нашему мнению, учитывая развитие 
международно-правового регулирования в области прав человека, 
необходимо дооформить юридический статус лиц граждан Молдовы 
имеющие двойное гражданство, путем заключения международных 
договоров/соглашений с соответствующими странами региона/мира, 
и урегулированием вопросов избирательного права, прохождения 
воинской службы, уплата налогов, обращение за дипломатической 
защитой, рассмотрение дел в судах третьих стран когда требуется 
применение национального закона, выдача гражданина преследуе-
мого по закону, и.т.д.и.т.п.

6. В связи с тем, что при реализации гражданином своих публич-
но-правовых прав и обязанностей в сфере отношений, регулируемых 
избирательным правом, можно констатировать, что при скрытом 
(нерегулируемом) двойном/многократном гражданстве, реализа-
ция избирательных прав гражданина РМ создает или может созда-
вать угрозы национальной безопасности. В этих целях, мы считаем, 
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что законодательный орган РМ обязан ограничительно урегулиро-
вать избирательные права граждан РМ обладающими многократным 
гражданством в строгом соответствии с конституционными нормами, 
создавая легальность, прозрачность, предсказуемость и пропорцио-
нальность процесса избрания органов государственной власти в РМ, 
регулируемого национальным избирательным правом и соотвествую-
щий нормам и духу Конституции.

7. Учитывая тот факт, что экстенсивная интерпретация КС реше-
ния ЕСПЧ по делу «Тэнасе против РМ» привела к аннулированию ряда 
норм действующего закондательства РМ и соответственно к услов-
ной блокировки ряда действующих конституционных норм, приведя к 
двойному гражданству высших должностных лиц молдавского госу-
дарства, и соответственно к ослаблению и эррозии государственно-
сти и безопасности, суверенитета и независимости РМ, считаем необ-
ходимым пересмотр решения КС № 31 от 11.12.2014.

8. На предмет продвигаемого КС РМ принципа «двойное граждан-
ство-двойная лояльность», отметим, что в области исследователь-
ской мысли доминирует мнение о недопустимости реализации такого 
принципа, так как одинаковой двойной лояльности к двум государ-
ствам не существует, поскольку обьекивтно существует антагонизм 
государственных интересов в области национальной безопасности. 
И так как нормы национального законодательства о гражданстве 
являются lex specialis, обеспечивая защиту национальной безопасности, 
данные правовые нормы, в том числе должны соответствовать право-
вым нормам и духу Конституции РМ, а также должны соответство-
вать и принципам соразмерности и правового доверия. И именно в 
этих целях, законодатель обязан нормативно обеспечить, во-первых, 
чтобы высшие органы государственной власти состояли из граждан 
исключительно РМ (соблюдение принципа единства гражданства), а 
во-вторых, чтобы требования, выдвигаемые по отношению к множе-
ственному гражданству, были соразмерными и исключали доступ к 
высшим государственным должностям гражданам РМ обладающими 
гражданством других государств.

9. Отмечая, что ныне в законодательстве РМ нет никаких право-
вых норм регламентирующий случай, когда гражданин Молдовы при-
носит клятву верности другому государству и обязуется в том числе 
защищать его интересы и продвигать его цели и задачи, а также учи-
тывая что вопросы двойного гражданства традиционно устанавлива-
лись и регулировались внутригосударственным правом РМ, констати-
руем сегодня с точки зрения национального права РМ наличие многих 
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важнеших проблем связанных с многократным гражданством (в том 
числе вопрос клятвы гражданина при многократном гражданстве, 
лояльности гражданина, учета граждан с двойным гражданством, 
двойное налогообложение и многие др.). В связи с этим, необходимо 
указать что каждая из вышеперечисленных правовых проблем явля-
ется источником других связанных с ней правовых коллизий, при том 
что последствия нерешенных проблем могут быть необратимыми для 
национальной безопасности Молдовы. И учитывая, что вопрос двой-
ного гражданства имеет и временную составляющую, необходимо 
иметь в виду, что промедление принятия соответствующих решений 
уполномоченными законом государственными органами может иску-
ственно создать точку невозврата.

10. В связи с необходимостью защиты национальных интересов 
и основ правовой безопасности молдавского государства, считаем 
принципиально важным принятие законодательным органом проце-
дурных правил согласно которым судебная система и конституци-
онное правосудие РМ должна строго исполнять ad literam решения 
ЕСПЧ, без использования толкований ЕСПЧ «в духе Конвенции».

11. Констатируя, существующий на данный момент конституцион-
ный кризис, который отражается соответственно во всех сферах пра-
восудия – в правотворчестве, правоприменении, в правоохранитель-
ной сфере и в сфере конституционной юриспруденции, мы считаем, 
что вопрос обеспечения национальной безопасности молдавского 
государства выдвигается на первый план, поскольку это ключевой 
вопрос в государственном строительстве РМ. Притом, что для ком-
плексного решения вопросов двойного гражданства, РМ должна 
заключить адресно соответствующие международные соглашения с 
конкретными странами, и в первую очередь с Румынией и Российской 
Федерацией, с Турцией и Болгарией.

12. Как утверждал французский ученый Пьер Буаст320 – «граждане 
смешанного государства походят на ступеньки, которые все равны, но 
поставлены одна над другою». И далее, в нашем понимании субстан-
ции нашего исследования, следует определить лестницы, в которых 
данная ступенька встроена. А в этом контексте, возникает вопрос с 
однозначным отрицательным ответом: если судья конституционного 
суда имеет двойное гражданство и у него есть обязательства и перед 
другим государством, каким образом он сможет гарантировать верхо-
венство конституции и взаимную ответственность государства перед 
гражданином и гражданина перед государством? И как он поступит 
320 Пьер Буаст (1765.1824). http://www.wisdomcode.info/ru/quotes/authors/49306.html 
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– не будет предпринимать никаких действий (из клятвы гражданина 
РМ), или будет защищать национальные права и интересы Румынии 
(из клятвы гражданина Румынии)?

2019г.

Угроза национальной безопасности страны 
как следствие двойного гражданства должностного лица

Приложение №1.

Правовые виды гражданства

№ Внутригосударственный Межгосударственный
1 Правовой институт исключительного 

гражданства
Правовой институт двойного 
гражданства

2 Единичное гражданство Многократное гражданство

Угроза национальной безопасности страны 
как следствие двойного гражданства должностного лица

Приложение №2.

Классификация правовых позиций государств по вопросу гражданства

Физическое лицо:
Обязан иметь 
исключительно 
одно 
гражданство 
(законодательно 
существует 
запрет на 
второе 
гражданство)

Может 
иметь одно 
гражданство, но 
также согласно 
внутреннему 
закону имеет 
право на 
получение 
одновременно 
и гражданства 
других 
государств

Может иметь 
согласно 
внутреннему 
закону право 
в оговоренных 
законом 
случае иметь 
гражданство 
другой 
страны

Не имеет права 
по закону быть 
гражданином 
другого 
государства, но 
на практике, 
гражданство 
предоставляется, 
не требуется 
отказ лица 
от прежнего 
гражданства

Может иметь 
двойное 
гражданство, 
но лицо 
утрачивает 
гражданство 
при принятии 
гражданства 
другого 
государства

Германия,
Швеция, Чехия, 
Норвегия, Дания 
и др.

Великобритания, 
Ирландия, 
Франция, 
Канада, 
Австралии, 
Эквадора и др.

Испания, 
Италия, 
Нидерланды 
и др.

США, Грузия, 
Россия1, Украина, 
Беларусь, 
Армения, и пр.

Бельгия, 
Литва, 
Латвия, 
Эстония и др.
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Угроза национальной безопасности страны 
как следствие двойного гражданства должностного лица

Приложение №3

Законы о гражданстве

№ Страна Закон о гражданстве Линк
1 Молдова Закон о гражданстве 

Республики Молдова
http://lex.justice.md/document_rus.php?id=22054258:156FAF87 

2 Румыния Закон о гражданстве 
Румынии

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121439 

3 Россия Федеральный Закон О 
гражданстве Россий-
ской Федерации 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102076357

4 США U.S. Code Naturalization 
Oath of Allegiance to the 
United States of America 
(Закон о гражданстве 
США), Indian Citizenship 
Act

https://www.uscis.gov/us-citizenship/naturalization-test/
naturalization-oath-allegiance-united-states-america
https://www.law.cornell.edu/uscode/text 

5 ФРГ Закон о гражданстве 
ФРГ

https://russian24.de/materialy/vse-o-germanii/562-zakon-o-
grazhdanstve-frg-stag.html 

6 Эстония Закон о гражданстве 
Эстонии

https://v1.juristaitab.ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/
ru-seadused/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%20
%D0%9E%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%96%D0%94%D0%
90%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%2013.02.2015.
pdf 

7 Франция Гражданский кодекс 
Франции

https://constitutions.ru/?p=416&attempt=1 

8 Словения Закон о гражданстве https://www.legislationline.org/documents/id/20143

9 Япония The Nationality Law http://www.moj.go.jp/ENGLISH/information/tnl-01.html 

10 Пакистан THE PAKISTAN 
CITIZENSHIP ACT

https://www.refworld.org/pdfid/3ae6b4ffa.pdf 

11 Англия British Nationality Act https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/61/contents 

12 Болгария Закон о гражданстве 
Болгарии

www2.ohchr.org/.../bulgarialawbulgariancitizenship.doc

13 Индия The citizenship bill https://prsindia.org/sites/default/files/bill_files/
Citizenship_%28A%29_bill%2C_2016_0.pdf 

14 Канада Citizenship Act https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-29/ 

15 Латвия Citizenship Law https://likumi.lv/ta/en/id/57512-citizenship-law 

16 Австралия Australian Citizenship 
Act

https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00726 

17 Египет Law concerning Egyptian 
nationality

https://www.refworld.org/docid/3ae6b4e218.html 

18 Эфиопия Nationality Law https://www.refworld.org/docid/3ae6b4ef1c.html 

19 Гамбия Gambia Nationality and 
Citizenship Act

https://www.refworld.org/docid/3ae6b4fb18.html 
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20 Намибия Namibian Citizenship Act https://laws.parliament.na/annotated-laws-regulations/law-
regulation.php?id=335 

21 Нигерия Passport (Miscellaneous 
Provisions) Act

http://www.commonlii.org/ng/legis/num_act/ppa418/ 

22 Сиера 
Леона

Sierra Leone Citizenship 
Act

https://www.refworld.org/docid/3ae6b50610.html 

23 Сомали Law on Somali 
Citizenship

https://www.refworld.org/docid/3ae6b50630.html 

24 ЮАР South Africa Citizenship 
Act

https://www.gov.za/documents/south-african-citizenship-act 

25 Судан Sudan Nationality Law https://www.refworld.org/pdfid/502cc1b92.pdf 

26 Танзания Tanzania Citizenship Act https://www.refworld.org/docid/3ae6b5734.html 

27 Уганда Uganda Citizenship and 
Immigration Control Act

https://ulii.org/ug/legislation/consolidated-act/66 

28 Замбия Citizenship Act http://www.parliament.gov.zm/sites/default/files/documents/
acts/The%20Citizenship%20of%20Zambia%20Act%20No.%20
33%2C%202016.pdf 

29 Зибабве Citizenship of Zimbabwe 
Act

http://www.veritaszim.net/node/83 

30 Ирландия Irish Nationality and 
Citizenship Act

http://www.inis.gov.ie/en/inis/inca%20dec2014.pdf/files/inca%20
dec2014.pdf 

31 Вануату Citizenship Act https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/83126/91459
/F-362389229/VUT83127%202006.pdf 

32 Португа-
лия

Portuguese Nationality 
Act

http://eudo-citizenship.eu/NationalDB/docs/POR%20Law%20
37%2081%20as%20consolidated%20by%20Law%202%2006%20
(English).pdf 

Угроза национальной безопасности страны 
как следствие двойного гражданства должностного лица

Приложение №4

Краткий анализ текстов клятв физических лиц при получении гражданства

Клятва гражданина Республики Молдова Клятва гражданина Румынии
Ориги-
нальный 
текст 
клятвы

Eu (numele, prenumele), născut la (data şi locul 
naşterii), jur să fiu cetăţean devotat Republicii 
Moldova, să respect cu sfinţenie Constituţia 
şi celelalte legi ale ei, să nu întreprind nici 
o acţiune care i-ar prejudicia interesele şi 
integritatea teritorială

Jur să fiu devotat patriei şi 
poporului român, să apăr 
drepturile şi interesele 
naţionale, să respect 
Constituţia şi legile României

Переве-
денный 
текст 
клятвы

Я (фамилия, имя), родился (дата и место 
рождения), клянусь быть преданным Ре-
спублике Молдова гражданином, уважать 
Конституцию и другие ее законы, не 
предпринимать никаких действий, которые 
могли бы нанести ущерб ее интересам и 
территориальной целостности

Клянусь быть преданным 
Родине и румынскому наро-
ду, защищать национальные 
права и интересы, уважать 
Конституцию и законы Ру-
мынии.
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Автор-
ский 
коммен-
тарий

Текст клятвы четко определяет: лицо, 
которому предоставляется гражданство 
Республики Молдова или которое 
восстанавливается в гражданстве, обязано 
априори иметь пассивную гражданскую 
позицию – быть преданным РМ, уважать 
Конституцию, и не предпринимать никаких 
действий, потому как эти действия (и 
любые другие) возможно/не исключено/
могут нанести ущерб ее интересам и 
территориальной целостности. В любом 
другом случае, возникает вопрос – почему 
ты так поступил, ведь ты должен не 
предпринимать ничего, никаких действий?!

Текст клятва преследует 
следующую цель: лицо, 
которому предоставляется 
гражданство Румынии или 
которое восстанавливается 
в гражданстве берет обя-
зательство иметь активную 
гражданскую позицию. 
Ведь оно должно быть 
преданным Родине, уважать 
Конституцию и законы 
Румынии, и защищать 
национальные права и 
интересы.
В случае чего-либо, воз-
никает вопрос – а почему 
ты ничего не предпринял, 
ведь ты обязан защищать 
интересы Румынии?

Угроза национальной безопасности страны 
как следствие двойного гражданства должностного лица

Приложение №5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по проекту Закона о внесении изменений и дополнений 

в Конституцию Республики Молдова 
N 1 от 12.02.2002 

Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 27-28/2 от 21.02.2002

* * *
Именем Республики Молдова
Конституционный суд в составе:
Виктор ПУШКАШ, председатель, судья-докладчик
Михай КОТОРОБАЙ, судья
Мирча ЮГА, судья
Константин ЛОЗОВАНУ, судья
Думитру ПУЛБЕРЕ, судья
Елена САФАЛЕРУ, судья
при участии Корины Попа, секретаря заседания, Иона Крянгэ, посто-

янного представителя Парламента в Конституционном суде, в отсут-
ствие авторов обращения, приглашенных в установленном порядке, в 
соответствии со ст.135 ч.(1) п.с), ст.141 ч.(1) п.b) Конституции, ст.4 ч.(1) 
п.с) Закона о Конституционном суде, ст.4 ч.(1) п.с) и ст.16 ч.(1) Кодекса 
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конституционной юрисдикции рассмотрел в открытом пленарном 
заседании обращение о пересмотре статей 17, 18 и 19 Конститу-
ции, которое представили следующие депутаты Парламента: Виктор 
Степанюк, Мария Постойко, Думитру Прижмиряну, Андрей Негуца, 
Александру Жданов, Борис Штепа, Ион Филимон, Серафима Борган, 
Анатолий Стынгач, Владислав Мостовой, Виктор Андрущак, Клавдия 
Садковская, Иосиф Кетрару, Владимир Доронин, Мирча Антон, Вале-
риу Бурка, Антон Мирон, Олег Манторов, Иван Грек, Спиридон Мар-
тынюк, Афанасие Смокин, Татьяна Некоарэ, Владимир Еремчук, Юрие 
Чичинов, Иван Семенюк, Валериу Дога, Дмитрие Карапиря, Юрие 
Забунов, Виктория Новик, Николае Зара, Валериу Калмацуй, Олег 
Морий, Михаил Андроник, Михай Кицул, Александру Чугуряну.

Определением от 3 декабря 2001 года Конституционный суд при-
нял обращение к рассмотрению по существу и включил его в повестку 
дня.

Конституционный суд, наделенный правом высказываться по пред-
ложениям о пересмотре Конституции, рассмотрев обращение депу-
татов Парламента и приложенный проект конституционного закона, 
заслушав сообщение судьи-докладчика и аргументы постоянного 
представителя Парламента в Конституционном суде,

УСТАНОВИЛ:
1. 9 ноября 2001 года группа из 35 депутатов Парламента, иниции-

ровавшая процедуру пересмотра Конституции Республики Молдова, 
предложила внести изменения и дополнения в статьи 17, 18 и 19, 
регламентирующие вопросы гражданства, а также правовой режим 
иностранных граждан и лиц без гражданства.

Настоящая редакция статей 17, 18 и 19 Конституции:
„Статья 17. Гражданство Республики Молдова
(1) Гражданство Республики Молдова приобретается, сохраняется 

или утрачивается только в соответствии с условиями, предусмотрен-
ными органическим законом.

(2) Никто не может быть произвольно лишен гражданства или 
права изменить его.

(3) Граждане Республики Молдова не могут быть выданы другому 
государству или высланы из страны.

(4) Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть 
выданы другому государству только на основании международного 
соглашения или на условиях взаимности по решению суда.

 Статья 18. Ограничение гражданства и защита граждан
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(1) Граждане Республики Молдова не могут быть гражданами дру-
гих государств, за исключением случаев, предусмотренных между-
народными соглашениями, одной из сторон которых является Респу-
блика Молдова.

(2) Граждане Республики Молдова пользуются защитой государ-
ства как внутри страны, так и за ее пределами.

 Статья 19. Права и обязанности иностранных граждан и лиц без 
гражданства

(1) Иностранные граждане и лица без гражданства имеют те же 
права и обязанности, что и граждане Республики Молдова, с изъяти-
ями, установленными законом.

(2) Право убежища предоставляется или изымается в соответствии 
с законом и с соблюдением международных договоров, одной из сто-
рон которых является Республика Молдова.”.

В проекте закона статьи 17, 18 и 19 Конституции излагаются в сле-
дующей редакции:

„Статья 17. Гражданство Республики Молдова
Гражданство Республики Молдова приобретается, сохраняется или 

утрачивается в соответствии с условиями, предусмотренными органи-
ческим законом.

 Статья 18. Защита граждан Республики Молдова
(1) Граждане Республики Молдова пользуются защитой государ-

ства за ее пределами.
(2) Граждане Республики Молдова не могут быть выданы другому 

государству или высланы из страны.
 Статья 19. Правовой статус иностранных граждан и лиц без граж-

данства
(1) Иностранные граждане и лица без гражданства имеют те же 

права и обязанности, что и граждане Республики Молдова, с изъяти-
ями, установленными законом.

(2) Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть 
выданы другому государству только на основании международного 
соглашения или на условиях, установленных органическим законом.

(3) Право убежища предоставляется или изымается в соответствии 
с законом, с соблюдением международных договоров, одной из сто-
рон которых является Республика Молдова.”.

2. В представленном для дачи заключения проекте авторы пред-
лагают из ст.17 Конституции в настоящей редакции исключить ч.(2), 
предусматривающую, что «никто не может быть произвольно лишен 
гражданства или права изменить его», аргументируя тем, что эта 
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норма закреплена в Европейской конвенции о гражданстве, ратифи-
цированной Постановлением Парламента № 621-XIV от 14 октября 
1999 года.321

Предложено также исключить ч.(1) из ст.18, согласно которой 
граждане Республики Молдова не могут быть гражданами других 
государств, за исключением случаев, предусмотренных международ-
ными соглашениями, одной из сторон которых является Республика 
Молдова, тем самым преследуется цель более точного регламентиро-
вания множественного гражданства, а из ч.(2) той же статьи – исклю-
чить положение, закрепляющее право граждан пользоваться защитой 
государства внутри страны.

Понятия «международное соглашение» и «на условиях взаимно-
сти» из ст.17 ч.(4) заменяются в проекте понятием «международный 
договор», которое, по мнению авторов, более общее и включает оба 
понятия.

В предложенном для дачи заключения варианте из ст.17 ч.(4) 
исключается также синтагма «по решению суда», касающаяся проце-
дуры о выдаче. Авторы считают, что данное положение относится к 
области органического закона.

3. Раздел VI Высшего закона «Пересмотр Конституции» предус-
матривает критерии и общий порядок пересмотра конституционных 
положений, устанавливает определенные материальные и формаль-
ные условия.

Соотнеся проект конституционного закона со ст.1 ч.(3), ст.54, ст.141 
и ст.142 Конституции, с международными актами в данной области, 
в том числе с Европейской конвенцией о гражданстве, Европейской 
конвенцией о выдаче322 и Венской конвенцией о праве международ-
ных договоров323, а также с внутренним законодательством в данной 
области, Конституционный суд отмечает следующее.

В соответствии со ст.141 ч.(1) п.b) Конституции инициатива пере-
смотра Высшего закона может исходить от не менее чем одной трети 
депутатов Парламента.

Учитывая, что Парламент согласно ст.60 ч.(2) Конституции состоит 
из 101 депутата, а инициатива пересмотра Конституции исходит от 35 
депутатов Парламента, Конституционный суд констатирует, что обра-
щение соответствует данному конституционному условию.

Проанализировав проект конституционного закона в соотноше-
нии со ст.142 Конституции, закрепляющей пределы пересмотра Кон-
321 Вступила в силу для Республики Молдова 1 марта 2000 года
322 Международные договоры, 1998, т.1
323 Международные договоры, 1998, т.4
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ституции, в частности ч.(2), предусматривающей, что не допускается 
пересмотр, следствием которого было бы упразднение основных 
прав и свобод граждан или гарантий таковых, а также через призму 
единства материи, Конституционный суд отмечает, что исключение 
конституционной гарантии, содержащейся в ст.17 ч.(2), согласно кото-
рой «никто не может быть произвольно лишен гражданства или права 
изменить его», затрагивает основное право человека на гражданство. 
Данный принцип предусмотрен и в ст.4 п.с) Европейской конвенции 
о гражданстве, устанавливающей, что никто не может быть произ-
вольно лишен гражданства. Согласно ст.54 ч.(2) Конституции осущест-
вление прав и свобод не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, 
которые предусмотрены законом, соответствуют общепризнанным 
нормам международного права и необходимы в интересах националь-
ной безопасности, территориальной целостности, экономического 
благосостояния страны, общественного порядка, в целях предотвра-
щения массовых беспорядков и преступлений, защиты прав, свобод и 
достоинства других лиц, предотвращения разглашения информации, 
полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспри-
страстности правосудия.

Конституция Республики Молдова предусматривает, что ино-
странные граждане и лица без гражданства могут быть выданы дру-
гому государству «по решению суда». Исключение данного положения 
из текста Конституции привело бы к снижению гарантий, предостав-
ленных иностранным гражданам, которые на основании ст.19 Консти-
туции имеют те же права и обязанности, что и граждане Республики 
Молдова с изъятиями, установленными законом. Важным аргумен-
том для сохранения данного конституционного положения является 
Европейская конвенция о выдаче, принятая в Париже 13 декабря 1957 
года, ратифицированная Постановлением Парламента № 1183-XIII от 
14 мая 1997 года и вступившая в силу для Республики Молдова 31 
декабря 1997 года, согласно которой выдача осуществляется в отно-
шении правонарушений, наказуемых в соответствии с законами запра-
шивающей Стороны и запрашиваемой Стороны лишением свободы 
или в соответствии с распоряжением о задержании на максимальный 
период, по крайней мере в один год, или более серьезным наказанием.

Конституционный суд отмечает, вместе с тем, что конституци-
онное положение, содержащееся в синтагме «по решению суда», не 
может быть заменено синтагмой «или в условиях, предусмотренных 
органическим законом», поскольку таким образом исключается одна 
из конституционных гарантий осуществления права на гражданство. 
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Конституционное положение не может быть заменено положением 
органического закона, поскольку в иерархии нормативных актов орга-
нические законы находятся на ступень ниже конституционных законов.

Конституционный суд констатирует также, что исключение 
согласно проекту конституционной гарантии, содержащейся в ст.18 
ч.(2) Конституции, согласно которой граждане пользуются защитой 
государства внутри страны, противоречит ст.1 ч.(3) Конституции, 
закрепляющей, что достоинство человека, его права и свободы, сво-
бодное развитие человеческой личности являются высшими ценно-
стями и гарантируются.

Что касается исключения ограничивающей нормы из ст.18 ч.(1) 
Конституции, предусматривающей, что „граждане Республики Мол-
дова не могут быть гражданами других государств, за исключением 
случаев, предусмотренных международными соглашениями, одной 
из сторон которых является Республика Молдова”, то Конституцион-
ный суд считает, что это приведет к созданию множественного граж-
данства, которое должно реализовываться в условиях, в которых не 
будут затронуты конституционные положения о суверенном, незави-
симом и унитарном характере государства, а также о его постоянном 
нейтралитете, которые могут быть пересмотрены только при их одо-
брении путем референдума. Исключение данной ограничительной 
нормы послужит дополнительным фактором в осуществлении права 
человека на множественное гражданство, более того, данное право 
закреплено в ст.14 и ст.15 Европейской конвенции о гражданстве.

Конституционный суд считает также, что использование в проекте 
конституционного закона одного понятия – «международный дого-
вор» соответствует допустимым пределам пересмотра Конституции, 
поскольку понятие «международный договор» относится и к соглаше-
нию, пакту, конвенции, декларации, коммюнике, протоколу, принятым 
и Венской конвенцией о праве международных договоров от 23 мая 
1969 года, ратифицированной Постановлением Парламента № 1135-
XII от 4 августа 1992 года и вступившей в силу для Республики Мол-
дова 25 февраля 1993 года, а также Законом № 595-XIV от 24 сентя-
бря 1999 года «О международных договорах Республики Молдова»324. 
Данное понятие явилось предметом рассмотрения Конституционным 
судом в Постановлении № 55 от 14 октября 1999 года «О толкова-
нии некоторых положений ст.4 Конституции Республики Молдова”325, 
в котором было отмечено, что понятие „договор” является родовым 

324 М.О., 2000, № 24-26, ст.137
325 М.О., 1999, № 118-119, ст.64
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понятием и охватывает все виды международных соглашений, неза-
висимо от наименования, соответствующие акты имеют одинаковую 
юридическую силу.

Исходя из изложенного и учитывая, что согласно ст.141 ч.(2) Кон-
ституции проекты конституционных законов представляются Парла-
менту только вместе с заключением Конституционного суда, руковод-
ствуясь ст.26 ч.(1) Закона о Конституционном суде, ст.61 ч.(1) Кодекса 
конституционной юрисдикции, Конституционный суд пятью голосами 
судей дает следующее

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Пересмотр Конституции, инициированный 35 депутатами Пар-

ламента, соответствует положениям ст.141 ч.(1) п.b) Конституции.
2. Проект конституционного закона о внесении изменений и допол-

нений в статьи 17, 18 и 19 Конституции не превышает допустимых 
пределов пересмотра Конституции. В части, предусматривающей 
исключение ч.(2) из ст.17, согласно которой «никто не может быть 
произвольно лишен гражданства или права изменить его», синтагм 
«по решению суда» из ст.17 ч.(4) и «внутри страны» из ст.18 ч.(2), про-
ект противоречит положениям ст.142 ч.(2) Конституции.

3. Настоящее заключение является окончательным, обжалова-
нию не подлежит, вступает в силу со дня принятия и публикуется в 
«Monitorul Oficial al Republicii Moldova».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО 
СУДА – Виктор ПУШКАШ

Кишинэу, 12 февраля 2002 г., № 1
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Угроза национальной безопасности страны  
как следствие двойного гражданства должностного лица

Приложение №6

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о контроле конституционности некоторых положений Закона 
№ 273-XVI от 7 декабря 2007 года “О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты” и Закона № 76-
XVI от 10 апреля 2008 года “О внесении изменений и дополнений в 

Кодекс о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года”

N 9 от 26.05.2009 (в силу 26.05.2009) 

Мониторул Офичиал N 99-100 ст.9 от 05.06.2009

* * *
Именем Республики Молдова
Конституционный суд в составе:

Думитру ПУЛБЕРЕ – председатель, судья-докладчик
Алина ЯНУЧЕНКО – судья-докладчик
Виктор ПУШКАШ – судья
Петру РАЙЛЯН – судья
Елена САФАЛЕРУ – судья
Валерия ШТЕРБЕЦ – судья

при участии Виктории Ботнарюк-Треля – секретаря заседания, депу-
тата Парламента Владимира Филата – автора обращения и его пред-
ставителей Александру Тэнасе и Виталие Нагачевского, Иона Мыцу 
– постоянного представителя Парламента в Конституционном суде, 
Николае Ешану – постоянного представителя Правительства в Консти-
туционном суде, в соответствии с положениями ст.135 ч.(1) п.а) Кон-
ституции, ст.4 ч.(1) п.а) Закона о Конституционном суде, ст.4 ч.(1) п.а) и 
ст.16 ч.(1) Кодекса конституционной юрисдикции рассмотрел в откры-
том пленарном заседании дело о контроле конституционности неко-
торых положений Закона № 273-XVI от 7 декабря 2007 года “О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты” 
и Закона № 76-XVI от 10 апреля 2008 года “О внесении изменений и 
дополнений в Кодекс о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года”.
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Основанием для рассмотрения дела послужило обращение депу-
тата Парламента Владимира Филата, представленное 9 декабря 2008 
года в соответствии со ст.24 и ст.25 Закона о Конституционном суде, 
ст.38 и ст.39 Кодекса конституционной юрисдикции.

Определением Конституционного суда от 22 января 2009 года 
обращение было принято к рассмотрению по существу.

В ходе предварительного рассмотрения обращения Конституцион-
ный суд запросил точки зрения Парламента, Президента Республики 
Молдова, Правительства, Министерства юстиции, Министерства ино-
странных дел и европейской интеграции, Министерства внутренних 
дел, Службы информации и безопасности, Таможенной службы, Цен-
тра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Выс-
шей судебной палаты, Генеральной прокуратуры, Института истории, 
государства и права Академии наук Молдовы, кафедры конституци-
онного и административного права Государственного университета 
Молдовы.

Рассмотрев материалы дела, заслушав сообщение судей-доклад-
чиков и аргументы участников процесса, Конституционный суд

УСТАНОВИЛ:
1. Законом № 273-XVI от 7 декабря 2007 года “О внесении измене-

ний и дополнений в некоторые законодательные акты” и Законом № 
76-XVI от 10 апреля 2008 года “О внесении изменений и дополнений в 
Кодекс о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года” были изменены 
и дополнены ряд законодательных актов, согласно которым граждане 
Республики Молдова, имеющие гражданство другого государства, не 
могут занимать выборные должности депутата Парламента и Пре-
зидента Республики Молдова или определенные государственные 
должности, занимаемые путем назначения.

Считая неконституционными положения статьей I-XII, XIV-XIX 
и XXI ч.(1), ч.(2), ч.(4) п.а) Закона № 273-XVI от 7 декабря 2007 года 
“О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты” (далее – Закон № 273-XVI) и пункт 2 части (2) Закона № 
76-XVI от 10 апреля 2008 года “О внесении изменений и дополнений в 
Кодекс о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года” (далее – Закон 
№ 76-XVI), автор обращения просит осуществить контроль консти-
туционности синтагм “имеющие (имеющее, имеет) исключительно 
гражданство Республики Молдова” и “должен иметь исключительно 
гражданство Республики Молдова” из:

– части второй статьи 4 Закона о Правительстве № 64-XII от 31 мая 
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1990 года (повторно опубликован в Официальном мониторе Респу-
блики Молдова, 2002 г., № 131–133, ст.1018), с последующими изме-
нениями:

“Членами Правительства могут быть только лица, имеющие 
исключительно гражданство Республики Молдова …”;

– части первой статьи 19 Закона о полиции № 416-XII от 18 дека-
бря 1990 года (повторно опубликован в Официальном мониторе 
Республики Молдова, 2002 г., № 17–19, ст.56), с последующими 
изменениями:

“На должности, предполагающие допуск к государственной тайне, 
могут быть зачислены лица, имеющие исключительно гражданство 
Республики Молдова”;

– части (6) статьи 14 Закона о Счетной палате № 312-XIII от 8 
декабря 1994 года (повторно опубликован в Официальном мониторе 
Республики Молдова, 2005 г., специальный выпуск), с последующими 
изменениями:

“Членами Счетной палаты могут быть назначены лица, имеющие 
исключительно гражданство Республики Молдова…”

Из Закона о Конституционном суде № 317-XIII от 13 декабря 1994 
года (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., № 8, 
ст.86), с последующими изменениями:

– части (1) статьи 11
“Судьей Конституционного суда может быть лицо, имеющее 

исключительно гражданство Республики Молдова…”;
– части (2) статьи 35
“Судья-ассистент должен иметь исключительно гражданство 

Республики Молдова…”;
– части (1) статьи 6 Закона о статусе судьи № 544-XIII от 20 июля 

1995 года (повторно опубликован в Официальном мониторе Респу-
блики Молдова, 2002 г., № 117–119, ст.946), с последующими изме-
нениями:

“Кандидатом на должность судьи может быть лицо, имеющее 
исключительно гражданство Республики Молдова, …”;

– части (5) статьи 23 Закона о Национальном банке Молдовы № 
548-XIII от 21 июля 1995 года (Официальный монитор Республики 
Молдова, 1995 г., № 56–57, ст.624), с последующими изменениями:

“Кандидаты на должность члена Административного совета 
должны иметь исключительно гражданство Республики Молдова…”;

– части (1) статьи 12 Закона о Службе государственной охраны № 
1457-XIII от 28 января 1998 года (Официальный монитор Республики 
Молдова, 1998 г., № 12–13, ст.54), с последующими изменениями:
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“Персонал Службы государственной охраны комплектуется из 
числа лиц, имеющих исключительно гражданство Республики Мол-
дова…”;

– статьи 12 Закона о Национальной комиссии по финансовому 
рынку № 192-XIV от 12 ноября 1998 года (Официальный монитор 
Республики Молдова, 1999 г., № 22–23, ст.91), с последующими 
изменениями:

“Членами Административного совета могут быть назначены лица, 
имеющие исключительно гражданство Республики Молдова…”;

– части (2) статьи 14 Закона о Службе информации и безопасности 
Республики Молдова № 753-XIV от 23 декабря 1999 года (Официаль-
ный монитор Республики Молдова, 1999 г., № 156, ст.764), с последу-
ющими изменениями:

“В службу принимаются лица, имеющие исключительно граждан-
ство Республики Молдова…”;

– статьи 3 Закона о процедуре избрания Президента Республики 
Молдова № 1234-XIV от 22 сентября 2000 года (Официальный мони-
тор Республики Молдова, 2000 г., № 139–140, ст.996), с последую-
щими изменениями:

“Президентом Республики Молдова может быть избрано лицо 
с правом голоса, имеющее исключительно гражданство Республики 
Молдова…”;

– пункта а) части (1) статьи 10 Закона о дипломатической службе 
№ 761-XV от 27 декабря 2001 года (Официальный монитор Респу-
блики Молдова, 2002 г., № 20, ст.80), с последующими изменениями:

“имеет исключительно гражданство Республики Молдова”;
– части (1) статьи 19 Закона о Прокуратуре № 118-XV от 14 марта 

2003 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 
73–75, ст.328), с последующими изменениями:

“Прокурором может быть назначено лицо, имеющее исключительно 
гражданство Республики Молдова…”;

– части (1) статьи 10 Закона о Государственной фельдъегерской 
службе № 402-XV от 2 декабря 2004 года (Официальный монитор 
Республики Молдова, 2005 г., № 1–4, ст.4), с последующими измене-
ниями:

“На работу в Службу принимаются лица, имеющие исключительно 
гражданство Республики Молдова…”

В целом автор просит осуществить контроль конституционности:
– пункта f) части (1) статьи 19 Закона о государственной тайне 

№ 106-XIII от 17 мая 1994 года (Официальный монитор Республики 
Молдова, 1994 г., № 2, ст.5), с последующими изменениями:
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“наличие гражданства другого государства”;
– пункта i) части (3) статьи 11 Закона о государственной службе № 

443-XIII от 4 мая 1995 года (повторно опубликован в Официальном 
мониторе Республики Молдова, специальный выпуск от 9 декабря 
2005 г.), с последующими изменениями:

“занимать должность, предполагающую допуск к государственной 
тайне, в случае наличия гражданства другого государства”;

– пункта i) части (2) статьи 6 Закона о службе в таможенных орга-
нах № 1150-XIV от 20 июля 2000 года (Официальный монитор Респу-
блики Молдова, 2000 г., № 106–108, ст.765), с последующими изме-
нениями:

“занимать в таможенных органах должность, предполагающую 
допуск к государственной тайне, в случае наличия гражданства дру-
гого государства”;

– пункта g) части (2) статьи 13 Закона о Центре по борьбе с эконо-
мическими преступлениями и коррупцией № 1104-XV от 6 июня 2002 
года (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 91–94, 
ст.668), с последующими изменениями:

“занимать в органах Центра должность, предполагающую допуск 
к государственной тайне, в случае наличия гражданства другого госу-
дарства”.

Приведенные законодательные положения, по мнению автора, 
являются дискриминационными по признаку национальности /граж-
данства по отношению к гражданам Республики Молдова, имеющим 
гражданство и другого государства, ограничивают их право на труд и 
свободный выбор работы и противоречат следующим конституцион-
ным нормам:

– части (1) статьи 4, гарантирующей не только основные права и 
свободы, закрепленные в Конституции, но и общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права;

– части (2) статьи 16 о равенстве всех граждан перед законом и 
властями независимо от расы, национальности, этнического проис-
хождения и т.д.;

– части (1) статьи 43, гарантирующей человеку право на труд и сво-
бодный выбор работы;

– частям (2) и (3) статьи 54 “поскольку ограничение затрагивает 
конституционное право, и это ограничение не соответствует обстоя-
тельству, вызвавшему его”;

– части 1 статьи 17 Европейской конвенции о гражданстве (рати-
фицированной Парламентом Республики Молдова Постановлением 
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№ 621-XIV от 14 октября 1999 года), согласно которой “граждане 
государства-участника, имеющие другое гражданство, обладают на 
территории этого государства-участника, в котором они проживают, 
теми же правами и несут те же обязанности, что и другие граждане 
этого государства-участника”.

А также запрашивается контроль конституционности следующих 
положений Кодекса о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года 
(Официальный монитор Республики Молдова, 1997 г., № 81, ст.667), 
с последующими изменениями:

– пункта b1) части (2) статьи 13:
“Не могут быть избранными депутатами лица, имеющие наряду 

с гражданством Республики Молдова гражданство другого государ-
ства, – в соответствии со статьей 75”;

– из части (1) статьи 19 синтагмы “…имеющие исключительно граж-
данство Республики Молдова”;

– из пункта b) части (2) статьи 20 синтагмы “…или приобретения 
гражданства другого государства”;

– частей (2), (3) и (4) статьи 75 в следующей редакции:
“(2) При регистрации в качестве кандидата в депутаты лицо, име-

ющее гражданство другого государства, заявляет под личную ответ-
ственность о наличии гражданства другого государства или о факте 
подачи документов для получения гражданства другого государства.

(3) При подтверждении мандата депутата лицо, указанное в части 
(2), должно документально подтвердить отказ от гражданства дру-
гого государства, или инициирование процедуры такого отказа, или 
отзыв заявления на получение гражданства другого государства.

(4) Незаявление об обладании гражданства другого государства 
при регистрации в качестве кандидата в депутаты или о приобретении 
такового в период осуществления депутатских полномочий является 
основанием для аннулирования признания действительным мандата 
депутата Конституционным судом по представлению Центральной 
избирательной комиссии”.

В обоснование неконституционности положений ст.13 ч.(2) п.b1) 
приводится ст.4 ч.(1), ст.16 ч.(2), ст.38 ч.(3), ст.54 ч.(2) и ч.(3) Конститу-
ции, ст.17 ч.1 Европейской конвенции о гражданстве, ст.3 Протокола 
№ 1 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод.

Синтагмы “имеющие исключительно гражданство Республики 
Молдова” из ст.19 ч.(1) и “или приобретения гражданства другого госу-
дарства” из ст.20 ч.(2) п.b), по мнению автора, противоречат консти-
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туционным положениям ст.4 ч.(1), гарантирующей общепризнанные 
принципы и нормы международного права; ст.16 ч.(2) о равноправии; 
ст.43 ч.(1), гарантирующей право на труд и свободный выбор работы; 
ст.54 ч.(2) и ч.(3), согласно которым ограничение должно соответство-
вать обстоятельству, вызвавшему его, а также ст.17 ч.1 Европейской 
конвенции о гражданстве.

Неконституционность ст.75 ч.(2), ч.(3) и ч.(4) обосновывается и 
нарушением конституционных положений ст.4 ч.(1), ст.16 ч.(2), ст.54 
ч.(2) и ч.(3), а также ст.38 ч.(3), гарантирующих гражданам право быть 
избранными, из которого следует, что каждый гражданин может быть 
избран независимо от числа гражданств, которые он имеет. По мне-
нию автора, ограничение права быть избранным по признаку множе-
ственного гражданства не соответствует обстоятельству, вызвавшему 
его, противоречит ст.17 ч.1 Европейской конвенции о гражданстве и 
ст.3 Протокола № 1 к Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод.

В обращении ставится вопрос об осуществлении контроля консти-
туционности следующих положений Закона № 273-XVI от 7 декабря 
2007 года “О внесении изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты” (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 
г., № 84-85, ст.288):

Статьи XXI ч.(1), ч.(2) и ч.(4) п.а) следующего содержания:
“(1) Лица, имеющие гражданство другого государства и занима-

ющие по назначению одну из должностей, предусмотренных насто-
ящим законом, признаются находящимися в положении несовме-
стимости, если не представят доказательство инициирования ими 
в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона 
процедуры отказа от гражданства другого государства. Это требо-
вание не применяется к судьям, которые на день вступления в силу 
настоящего закона были назначены на должность до достижения пре-
дельного возраста нахождения в должности судьи – 65 лет.

(2) Лица, имеющие гражданство другого государства и занимающие 
выборные должности, предусмотренные настоящим законом, призна-
ются находящимися в положении несовместимости только в случае 
получения мандата после вступления в силу настоящего закона.

(4) Правительству:
a) обеспечить выявление лиц, относящихся к категориям, уста-

новленным настоящим законом, имеющих гражданство других госу-
дарств, и передать соответствующую информацию заинтересован-
ным органам”.
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Автор обращения считает, что эти положения нарушают принципы 
и гарантии, установленные в ст.4 ч.(1), ст.16 ч.(2), ст.38 ч.(3), ст.43 ч.(1), 
ст.54 ч.(2) и ч.(3) Конституции, ст.17 ч.1 Европейской конвенции о 
гражданстве, ст.3 Протокола № 1 к Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод.

2. Конституционный суд отмечает, что изменения и дополнения, 
составляющие объект обращения, представляют по своей сущности:

– условие для лиц, желающих занять определенные выборные 
или по назначению государственные должности, при исполнении 
которых они имеют доступ к государственной тайне, обеспечивают 
политическую и экономическую независимость государства, терри-
ториальную целостность и государственный суверенитет, консти-
туционный строй, защищают права и свободы граждан Республики 
Молдова (ст.I-XII, XIV-XIX Закона № 273-XVI, пункты 2 и 6 Закона № 
76-XVI), должности, которые по своей юридической природе требуют 
наличия исключительно гражданства Республики Молдова;

– условия несовместимости, касающиеся лиц, имеющих граждан-
ство другого государства, и занимающих по назначению или выбор-
ным путем одну из должностей, предусмотренных законом (ст.XXI 
ч.(1) и ч.(2) Закона № 273-XVI);

– указания, касающиеся действий Правительства по исполнению 
закона (ст.XXI ч.(4) Закона № 273-XVI).

Проанализировав содержание оспариваемых норм закона и соот-
неся их с конституционными положениями ст.43 ч.(1), на которую 
автор обращения ссылается наряду с другими конституционными 
нормами, Конституционный суд считает, что ст.43 ч.(1), устанавлива-
ющая право каждого человека на труд и свободный выбор работы, в 
данном случае не является релевантной.

Законодательные положения, подвергнутые контролю конститу-
ционности, регламентируют непосредственно право доступа к госу-
дарственной службе, право, закрепленное в ст.39 ч.(2) Конституции, 
которая гласит: “Любому гражданину обеспечивается в соответствии 
с законом доступ к государственной службе”.

По этим основаниям Конституционный суд соотнесет утвержде-
ния автора обращения не с конституционными положениями ст.43 
ч.(1), а с конституционными положениями ст.39 ч.(2).

Конституционный суд также констатирует, что на день рассмотре-
ния обращения были отменены:

– Закон № 312-XIII от 8 декабря 1994 года о Счетной палате 
Законом о Счетной палате № 261-XVI от 5 декабря 2008 года, в силе с 
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1 января 2009 года, в котором оспоренное автором обращения поло-
жение воспроизведено по своей сути в ст.17, озаглавленной “Условия 
выдвижения кандидатуры на должность члена Счетной палаты”, ч.(1) 
п.а), согласно которой: “(1) Кандидатом на должность члена Счетной 
палаты может быть лицо:

a) являющееся гражданином Республики Молдова и не имеющее 
гражданства другого государства”;

– Закон о государственной службе № 443-XIII от 4 мая 1995 года 
Законом о государственной должности и статусе государственного 
служащего № 158-XVI от 4 июля 2008 года, в силе с 1 января 2009 года, 
в котором оспоренное автором обращения положение было воспро-
изведено по своей сути в ст.27, озаглавленной “Основные условия 
для поступления на государственную должность”, ч.(1) п.g), согласно 
которой: “(1) На государственную должность может поступить лицо, 
которое отвечает следующим условиям:

g) соответствует специфическим требованиям для занятия некото-
рых государственных должностей, в том числе не является граждани-
ном другого государства, если должность, на которую он поступает, 
предполагает доступ к государственной тайне”;

– Закон о Службе государственной охраны № 1457-XIII от 28 
января 1998 года Законом о Службе государственной охраны № 134-XVI 
от 13 июня 2008 года, в силе с 8 июля 2008 года, в котором оспоренное 
автором обращения положение было воспроизведено по своей сути 
в ст.13, озаглавленной “Условия зачисления”, ч.(7), согласно которой: 
“В Службу не могут быть зачислены лица, признанные ранее оконча-
тельным судебным решением виновными в совершении преступле-
ния, а также лица, имеющие гражданство другого государства”.

Учитывая вышеизложенное, Конституционный суд подвергает 
контролю конституционности и синтагмы:

– “…и не имеющее гражданства другого государства” из ст.17 ч.(1) 
п.а) Закона № 261-XVI от 5 декабря 2008 года;

– “…в том числе не является гражданином другого государства, 
если должность, на которую он поступает, предполагает доступ к 
государственной тайне” из ст.27 ч.(1) п.g) Закона № 158-XVI от 4 июля 
2008 года;

– “…а также лица, имеющие гражданство другого государства” из 
ст.13 ч.(7) Закона № 134-XVI от 13 июня 2008 года.

В части синтагмы “имеющее исключительно гражданство Респу-
блики Молдова” из ст.19 ч.(1) Закона о Прокуратуре № 118-XV от 
14 марта 2003 года Конституционный суд отмечает, что данный 
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закон отменен Законом о прокуратуре № 294-XVI от 25 декабря 2008 
года, в силе с 17 марта 2009 года, который не содержит положений, 
касающихся обладания гражданством другого государства. Поэтому 
Конституционный суд в соответствии с положениями ст.60 п.d) 
Кодекса конституционной юрисдикции считает необходимым пре-
кратить производство по делу в данной части.

3. Согласно ст.17 Конституции гражданство Республики Молдова 
приобретается, сохраняется или утрачивается в соответствии с усло-
виями, предусмотренными органическим законом (ч.1).

Никто не может быть произвольно лишен гражданства или права 
изменить его (ч.2).

Правоотношения, вытекающие из гражданства Республики Мол-
дова, регламентируются Законом о гражданстве Республики Молдова 
№ 1024-XIV от 2 июня 2000 года (далее – Закон № 1024-XIV), ст.3 
которого гласит, что гражданство Республики Молдова определяет 
постоянную политико-правовую связь между физическим лицом и 
Республикой Молдова, порождающую взаимные права и обязанности.

Статья 6 Закона № 1024-XIV регламентирует правовой статус 
граждан Республики Молдова, иностранных граждан и лиц без граж-
данства. Согласно ч.(2) этой статьи “только граждане Республики 
Молдова в установленном законом порядке имеют право избирать и 
быть избранными, занимать должности, связанные с осуществлением 
публичной власти, и принимать участие в референдуме в порядке, 
установленном законом”.

Развивая изложенные в ст.6 ч.(2) Закона № 1024-XIV принципы, 
законодатель положениями ст.XIII Закона № 273-XVI установил в 
ст.25 Закона о гражданстве Республики Молдова, что граждане Респу-
блики Молдова, законно и постоянно проживающие на ее территории 
и законно обладающие гражданством другого государства, имеют 
те же права и обязанности, что и граждане Республики Молдова, 
“за исключением случаев, предусмотренных законом”, установив, в 
остальных положениях Закона № 273-XVI, что только лица, обладаю-
щие исключительно гражданством Республики Молдова, могут зани-
мать по назначению или выборным путем одну из предусмотренных 
данным законом должностей.

Таким образом, законодатель, реализуя закрепленное в ст.66 п.с) 
конституционное полномочие об обеспечении единства законода-
тельного регулирования, привел законодательство, регламентирую-
щее деятельность публичных властей, в соответствие с положениями 
ст.6 ч.(2) Закона о гражданстве Республики Молдова № 1024-XIV от 2 
июня 2000 года.



234

VALERIU KUCIUK • VICTOR PUȘCAȘ

Условия, в которых может быть ограничено осуществление некото-
рых прав или свобод, определены в ст.54 ч.(2) Конституции, согласно 
которой осуществление прав и свобод не подлежит никаким ограни-
чениям, кроме тех, которые предусмотрены законом, соответствуют 
общепризнанным нормам международного права и необходимы в 
интересах национальной безопасности, территориальной целостно-
сти, экономического благосостояния страны, общественного порядка, 
в целях предотвращения массовых беспорядков и преступлений, 
защиты прав, свобод и достоинства других лиц, предотвращения раз-
глашения информации, полученной конфиденциально, или обеспече-
ния авторитета и беспристрастности правосудия.

Права, провозглашенные в ст.20-24 Конституции, не подлежат 
ограничению (ст.54 ч.(3) Конституции).

Согласно ст.54 ч.(4) Конституции ограничение должно соответ-
ствовать обстоятельству, вызвавшему его, и не может затрагивать 
существование права или свободы.

Рассмотрев оспариваемые положения и соотнеся их с конститу-
ционными нормами ст.54, принципами и нормами международного 
права, согласно которым вмешательство должно быть предусмотрено 
законом, соответствовать общепризнанным нормам международного 
права, являться необходимой мерой в демократическом обществе, 
быть пропорциональным преследуемой цели и требованиям законо-
дательной техники, согласно которым закон должен быть понятным, 
доступным и предсказуемым, Конституционный суд отмечает следу-
ющее.

Право быть избранным и право доступа к государственной службе 
не относятся к категории абсолютных прав и не подпадают под дей-
ствие ст.54 ч.(3) Конституции, следовательно, могут быть ограничены.

Законы № 273-XVI и № 76-XVI соответствуют требованиям ст.54 
Конституции, правилам законодательной техники, международным 
принципам и нормам о пределах вмешательства.

1) Законодательные положения, установленные законами № 273-
XVI и № 76-XVI, являются понятными, не порождают двусмысленных 
толкований, доступны, поскольку были опубликованы в Официаль-
ном мониторе, и любое заинтересованное лицо может ознакомиться 
с их содержанием, предсказуемы в том смысле, что позволяют с 
достаточной точностью гражданам Республики Молдова, обладаю-
щим гражданством другого государства и претендующим занимать 
определенные должности, приспособить свое социальное поведение 
таким образом, чтобы не были ограничены их права.
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Согласно ст.75 ч.(2) и ч.(3) Кодекса о выборах (в редакции Закона 
№ 273-XVI) при регистрации в качестве кандидата в депутаты лицо, 
имеющее гражданство другого государства, обязано заявить под лич-
ную ответственность о наличии гражданства другого государства или 
о факте подачи документов для получения гражданства другого госу-
дарства. При подтверждении мандата депутата заинтересованное 
лицо должно документально подтвердить отказ от гражданства дру-
гого государства, или инициирование процедуры такого отказа, или 
отзыв заявления на получение гражданства другого государства.

Поскольку заинтересованное лицо может баллотироваться в про-
цессе парламентских выборов, право быть избранным не нарушается, 
и только при подтверждении мандата депутата оно должно докумен-
тально подтвердить инициирование процедуры отказа от граждан-
ства другого государства. Следовательно, обладание несколькими 
гражданствами не является случаем невыборности, а несовместимо-
сти исполнения функции депутата Парламента.

Согласно нормам ст.XXI ч.(1) Закона № 273-XVI лица, имеющие 
гражданство другого государства и занимающие по назначению одну 
из должностей, предусмотренных настоящим законом, признаются 
находящимися в положении несовместимости, если не представят 
доказательство инициирования ими в шестимесячный срок со дня 
вступления в силу настоящего закона процедуры отказа от граждан-
ства другого государства. Это требование не применяется к судьям, 
которые на день вступления в силу закона были назначены на долж-
ность до достижения предельного возраста – 65 лет.

Следовательно, установленное законодателем требование не пре-
пятствует лицу, имеющему гражданство другого государства, зани-
мать одну из должностей, предусмотренную Законом № 273-XVI, 
поскольку законодатель предоставляет ему возможность приспосо-
бить свое поведение предписаниям закона.

Что касается неприменения общего правила к судьям, назначен-
ным на должность до достижения предельного возраста – 65 лет до 
вступления в силу Закона № 273-XVI, Конституционный суд отмечает, 
что исходя из конституционно-правового статуса судей (ст.ст.114-121 
Конституции), предопределенного тем, что они реализуют публич-
но-правовые цели правосудия, законодатель вправе установить для 
них особый порядок назначения на должность, пребывания в должно-
сти и прекращения полномочий судьи. Поэтому утверждение автора 
обращения о дискриминации или неравенстве несостоятельно.

Таким образом, Конституционный суд заключает, что законы соот-
ветствуют условиям предсказуемости.
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2) Вмешательство соответствует общепризнанным принципам и 
нормам международного права, в частности:

– Международному пакту о гражданских и политических правах, 
ст.25 которого допускает обоснованное внесение некоторых ограни-
чений в область избирательных прав;

– Европейской конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод, которая в ст.15 не относит право на свободные выборы, регла-
ментируемое в ст.3 Протокола № 1 к Конвенции, к числу прав, кото-
рые не могут быть ограничены в особых случаях;

– частям 1 и 7 преамбулы к Европейской конвенции о гражданстве, 
предусматривающим, что в вопросах, касающихся гражданства, сле-
дует учитывать законные интересы, как государств, так и отдельных 
лиц, и что государства имеют различные подходы к вопросу о мно-
жественном гражданстве, и что каждое государство вправе решать в 
рамках своего внутреннего законодательства, какими будут послед-
ствия того, что его гражданин приобретает или имеет другое граж-
данство;

– статье 3 части (1) Конвенции, из которой вытекает, что регла-
ментирование вопроса о гражданстве является суверенным правом, 
областью, относящейся к исключительной компетенции каждого 
государства;

– статье 15 Конвенции о праве государства-участника опреде-
лять в своем внутреннем законодательстве разрешать или запрещать 
двойное гражданство.

Следовательно, государства-участники не лишены права устанав-
ливать критерии совместимости статуса двойного гражданства со 
статусом государственного служащего.

Такой подход к проблеме согласуется и с прецедентной практикой 
Европейского суда по правам человека в области избирательных прав, 
из которой следует, что “право выбора” и “право баллотироваться на 
выборах в законодательный орган”, несмотря на их значимость, не 
носят абсолютного характера, поскольку ст.3 Протокола № 1 к Кон-
венции, признавая эти права, не конкретизирует их, не дает им юриди-
ческого определения, оставляя “место для введения так называемых 
подразумеваемых ограничений”. Европейский суд по правам человека 
постановил, что “в правовых системах государств-участников право 
голоса и избираемость обусловливаются рядом моментов, которые 
в принципе не противоречат ст.3”. Эти условия не должны огра-
ничивать данные права до такой степени, что они теряют реальное 
содержание, что эти ограничения преследуют закономерную цель, и 
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что используемые средства являются соразмерными. Главное – они 
не должны препятствовать свободному волеизъявлению народа при 
выборе законодательной власти (дело Мэтью-Моэн (Mathtien-Mohin) 
и Клерфейт (Clerfayt) против Бельгии, дело Гитонас (Gitonas) и другие 
против Греции).

Конституционный суд отмечает, что многие государства в своих 
конституциях или законах о гражданстве запрещают двойное или 
множественное гражданство, среди них: Армения, Латвия, Грузия, 
Эстония, Австрия, Германия и др.

Азербайджан, Болгария, Литва и Мальта запрещают лицам, обла-
дающим гражданством другого государства, избираться в Парламент.

3) Конституционный суд считает, что вмешательство является 
необходимой мерой в демократическом обществе и преследует 
законную цель. В подтверждение этого вывода Суд отмечает следу-
ющее.

27 августа 1991 года Республика Молдова, основываясь на веко-
вом стремлении народа жить в суверенной стране, провозгласила 
свою независимость.

29 июля 1994 года Парламент Республики Молдова, учитывая 
непрерывную государственность молдавского народа в историческом 
и этническом пространстве его национального становления, призна-
вая правовое государство, гражданский мир, демократию, достоин-
ство человека, его права и свободы, свободное развитие человече-
ской личности, справедливость и политический плюрализм высшими 
ценностями, принял Высший закон общества и государства – Консти-
туцию, согласно которой Республика Молдова является суверенным 
и независимым, единым и неделимым государством (части вторая и 
пятая преамбулы, ст.1 ч.(1)).

Государственный суверенитет представляет собой верховенство и 
независимость государственной власти в области внутренних и внеш-
них отношений.

Суверенитет внутри страны означает исключительное право госу-
дарства осуществлять высшую политическую власть (законодатель-
ную, исполнительную и судебную) на своей территории.

Законодатель возвел суверенитет в ранг конституционных принци-
пов, определив народ единственным носителем национального суве-
ренитета.

Согласно ст.2 Высшего закона: “(1) Национальный суверенитет 
принадлежит народу Республики Молдова, осуществляющему его 
непосредственно и через свои представительные органы в формах, 
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определенных Конституцией. (2) Ни одно частное лицо, ни одна часть 
народа, ни одна социальная группа, ни одна политическая партия или 
иное общественное объединение не могут осуществлять государ-
ственную власть от своего имени. Узурпация государственной власти 
является тягчайшим преступлением против народа”.

Таким образом, Конституция четко устанавливает, что суверени-
тет не делим.

В качестве суверенного государства Республика Молдова устано-
вила свой общественно-политический строй, социально-экономиче-
скую и законодательную систему.

Присоединившись ко многим международным конвенциям и согла-
шениям в разных областях, включая права человека, Республика Мол-
дова не передала какому-либо институту вне национального уровня 
ни одной из прерогатив государственного суверенитета.

Следовательно, законодательная прерогатива была и остается 
одной из прерогатив государственного суверенитета на националь-
ном уровне, а суверенитет – это одна из основных ценностей созида-
ния и процветания молдавского государства.

Конституция Республики Молдова, провозгласив в ст.1 и ст.2 и в 
части пятой преамбулы незыблемым государственный суверенитет 
и Республику Молдова правовым и демократическим государством, 
учредила свободные выборы средством высшего волеизъявления 
народа и, соответственно, гарантирует право граждан Республики 
Молдова избирать и быть избранными.

Согласно ст.38 ч.(1) Конституции: “Воля народа является основой 
государственной власти. Эта воля находит выражение в свободных 
выборах, проводимых периодически на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании”.

Данная конституционная норма гласит: “право быть избранным 
гарантируется гражданам Республики Молдова, имеющим право 
избирать, в соответствии с законом” (ч.3).

Из содержания конституционных положений ст.38 ч.(3) и ст.39 ч.(2) 
ясно вытекает, что условия, в которых граждане Республики Мол-
дова могут быть избраны или могут иметь доступ к государственной 
службе, устанавливаются законом. Эти нормы позволяют устанавли-
вать посредством закона некоторые ограничения доступа к государ-
ственной службе.

Конституционный суд отмечает, что избирательные права, высту-
пая в качестве элемента конституционного статуса избирателя, в то 
же время являются элементом института публичного права, в них 
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воплощается, как личный интерес избирателя, так и публичный инте-
рес, реализующийся в конечном итоге выборов, и формировании на 
этой основе органов публичной власти.

Учитывая социально-политический характер избирательных прав, 
законодатель, осуществляя свою законодательную функцию, призван 
устанавливать соответствующие условия для осуществления суверен-
ной воли народа путем реализации избирательных прав гражданами 
данного государства и, соответственно, формирования самостоятель-
ных и независимых органов публичной власти, призванных обеспечи-
вать реализацию интересов народа, гарантировать права и свободы 
человека и гражданина Республики Молдова.

Следовательно, при определении условий, в которых граждане 
Республики Молдова могут быть избраны в органы государственной 
власти, законодатель может устанавливать специальные законода-
тельные нормы, регламентирующие права и свободы лиц, имеющих 
гражданство другого государства, прежде всего политических прав, 
включая избирательные права как институт суверенной государствен-
ности, приобретение которых связывается, как правило, с наличием у 
лица гражданства того государства, с которым оно находится в устой-
чивой политико-правовой связи.

Согласно ст.60 Конституции в Республике Молдова, правовом, 
демократическом государстве с республиканской формой правления, 
ее высшим представительным и законодательным органом является 
Парламент, который выражает интересы и волю народа, осущест-
вляет законодательную власть.

Особый статус Парламента и функциональные обязанности выде-
ляют его как самостоятельный и независимый орган в системе разде-
ления властей в государстве.

Поскольку гражданин Республики Молдова, имеющий граждан-
ство другого государства, находится в политико-правовой связи с дру-
гим государством, перед которым он несет конституционные и иные, 
вытекающие из законов данного иностранного государства, обязанно-
сти, значение для него гражданства Республики Молдова как выра-
жение ценности политико-правовой связи с Республикой Молдова и 
преданности ей существенно снижается.

В процессе реализации депутатских полномочий лицо, имеющее 
несколько гражданств, может подчиняться не только требованиям 
конституционного правопорядка Республики Молдова и интересам 
ее народа, но и другого государства. Подчинение и исполнение депу-
татом суверенной воли не только народа Республики Молдова, но и 
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воли народа другого государства, не согласуется с конституционными 
принципами независимости депутатского мандата и государственного 
суверенитета, а также национальной безопасности, неразглашения 
конфиденциальной информации, и ставит под сомнение верховенство 
Конституции Республики Молдова.

Нахождение на ответственных должностях лиц, имеющих исклю-
чительно гражданство Республики Молдова, способствует формиро-
ванию у населения патриотизма и правосознания.

Вмешательство призвано обеспечить лояльность депутатов Парла-
мента государству, а поэтому преследуемая цель – законна.

В части права доступа к государственной службе, занимаемой по 
назначению, Конституционный суд отмечает, что запрет, установлен-
ный для лиц, имеющих гражданство другого государства, не относится 
к любым государственным должностям, а только к тем, при исполне-
нии которых соответствующие лица имеют доступ к государственной 
тайне, обеспечивают политическую и экономическую независимость 
государства, территориальную целостность и государственный суве-
ренитет, конституционный правопорядок, защищают права и свободы 
граждан Республики Молдова.

Ни одна из этих целей не может быть в полной мере реализована 
без соблюдения конституционного принципа преданности стране, 
установленного в ст.56, согласно которой преданность стране свя-
щенна, а граждане, которым доверены государственные должности, 
несут ответственность за честное исполнение своих обязанностей.

Преданность является обязанностью, которая предполагает не 
только лояльность и привязанность стране, не только добросовестное 
исполнение обязанностей, но при необходимости и самопожертвова-
ние. Таким образом, преданность одному государству исключает пре-
данность другому государству. Истинная преданность двум и более 
государствам не может существовать a priori.

В свете изложенных конституционных норм преданность государ-
ству является важной обязанностью, вытекающей из отношений граж-
данства, обусловленных законодателем для доступа к определенным 
государственным должностям.

В своей предыдущей практике Конституционный суд установил, что 
ст.54 Высшего закона допускает ограничение осуществления опреде-
ленных прав и свобод при условии, что эти ограничения необходимы:

“а) в интересах национальной безопасности и территориальной 
целостности, предотвращения разглашения информации, полученной 
конфиденциально.
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Согласно Концепции национальной безопасности Республики 
Молдова, утвержденной Законом № 112-XVI от 22 мая 2008 года, 
национальная безопасность представляет собой основополагающее 
условие существования народа Республики Молдова и молдавского 
государства и является одной из целей страны. Целями национальной 
безопасности Республики Молдова являются: обеспечение и защита 
независимости, суверенитета, территориальной целостности, консти-
туционного порядка, демократического развития и внутренней без-
опасности, а также укрепление государственности Республики Мол-
дова” (Постановление № 15 от 30.09.2008 г.).

Конституционный суд подчеркивает, что сегодня вопросы наци-
ональной безопасности, укрепления государственности Республики 
Молдова стали особо значимыми, поскольку, как внутри страны, так 
и за ее пределами, имеют место тенденции отрицания молдавской 
государственности, которой исполняется 650 лет.

Следовательно, изменения и дополнения, внесенные законами № 
273-XVI и № 76-XVI, являются необходимыми в демократическом 
обществе и соответствуют требованиям и целям ст.54 Конституции.

4) Конституционный суд считает, что вмешательство соответствует 
преследуемой цели, поскольку оно не затрагивает саму сущность 
избирательных прав, не нарушает право гражданина баллотироваться 
на выборах и быть избранным, не отменяет свободное волеизъявле-
ние народа в избрании законодательного органа, не лишает сущно-
сти и право доступа к государственной службе, а лишь обусловли-
вает осуществление права на занятие функции депутата Парламента, 
Президента Республики Молдова или на занятие определенных госу-
дарственных должностей в Правительстве, полиции, Счетной палате, 
Конституционном суде, на государственной службе, в судебных 
инстанциях, Национальном банке, Службе государственной охраны, 
Национальной комиссии по финансовому рынку, Службе информации 
и безопасности, таможенных органах, дипломатической службе, Цен-
тре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Госу-
дарственной фельдъегерской службе обладанием исключительно 
гражданства Республики Молдова.

Остается на усмотрение заинтересованного лица выбирать между 
должностью, на которую оно претендует, и обладанием несколькими 
гражданствами.

4. Конституционный суд считает несостоятельными утверждения 
автора обращения, что законоположения, являющиеся объектом кон-
ституционного контроля, противоречат ст.16 ч.(2) Высшего закона, 
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поскольку лица, обладающие несколькими гражданствами, и лица, 
обладающие только гражданством Республики Молдова, не нахо-
дятся в одинаковом юридическом положении.

Дифференцированный подход к различным правовым субъектам не 
противоречит конституционному принципу равенства перед законом.

В предыдущей своей практике Конституционный суд отметил, что 
“... принцип равенства не следует смешивать с принципом единообра-
зия, последний предполагает равное правовое отношение к любым 
случаям и ситуациям”. “Нарушение принципа равенства и недискри-
минации граждан происходит при дифференцированном подходе к 
аналогичным случаям, без какой-либо объективной и обоснованной 
причины, либо когда существует диспропорция между преследуе-
мой целью и используемыми средствами” (Постановление № 16 от 
12.06.2007 г.).

Таким образом, Конституционный суд считает необоснованной 
ссылку на принцип равенства и недискриминации, когда некоторые 
лица для занятия определенных должностей должны соответство-
вать определенным критериям.

На основании аргументов, изложенных в настоящем постановле-
нии, Конституционный суд заключает, что предусмотренное поло-
жениями законов № 273-XVI и № 76-XVI исключение для граждан 
Республики Молдова, имеющих гражданство иностранного государ-
ства, занимать некоторые выборные или по назначению государствен-
ные должности не противоречит ст.38 ч.(3) и ст.39 ч.(2) Конституции и 
соотносится с принципами и нормами международного права и меж-
дународными договорами, стороной которых является Республика 
Молдова.

Что касается нормы ч.1 ст.17 Европейской конвенции о граждан-
стве, на которую ссылается автор обращения, Конституционный суд 
отмечает, что ее следует толковать в соотношении с другими нор-
мами Конвенции и особенно с преамбулой.

Преамбула к Конвенции о гражданстве предусматривает необхо-
димость поиска (посредством Конвенции) “надлежащих путей пре-
одоления последствий множественного гражданства и особенно в 
части, касающейся прав и обязанностей лиц с множественным граж-
данством”.

Из пояснительного доклада к ст.17 Конвенции не вытекает абсо-
лютное равенство между лицами с исключительным гражданством 
и с множественным гражданством, допуская исключения, которые и 
были применены государством Республика Молдова.
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Устанавливая соответствующее ограничение, национальный зако-
нодатель исходил из того, что оно обусловлено такой конституционно 
значимой целью, как необходимость защиты основ конституционного 
строя (ст.54 ч.(2) Конституции). Следовательно, ограничение, внесен-
ное законами № 273-XVI и № 76-XVI, не нарушает и конституционные 
нормы ст.4 ч.(1), ст.16 ч.(2), ст.17 ч.(1) Европейской конвенции о граж-
данстве, ст.3 Протокола № 1 к Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод.

Исходя из изложенного, руководствуясь положениями ст.140 Кон-
ституции, ст.26 Закона о Конституционном суде, ст.6, ст.61, ст.62 и 
ст.68 Кодекса конституционной юрисдикции, Конституционный суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать конституционными следующие положения законов:
– синтагму “имеющие исключительно гражданство Республики 

Молдова” из ст.4 части второй Закона о Правительстве № 64-XII от 
31 мая 1990 года;

– синтагму “имеющие исключительно гражданство Республики 
Молдова” из ст.19 части первой Закона о полиции № 416-XII от 18 
декабря 1990 года;

– синтагму “имеющее исключительно гражданство Республики 
Молдова” из ст.11 ч.(1) и синтагму “иметь исключительно граждан-
ство Республики Молдова” из ст.35 ч.(2) Закона о Конституционном 
суде № 317-XIII от 13 декабря 1994 года;

– синтагму “имеющее исключительно гражданство Республики 
Молдова” из ст.6 ч.(1) Закона о статусе судьи № 544-XIII от 20 июля 
1995 года;

– синтагму “иметь исключительно гражданство Республики Мол-
дова” из ст.23 ч.(5) Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII 
от 21 июля 1995 года;

– синтагму “имеющие исключительно гражданство Республики 
Молдова” из ст.12 Закона о Национальной комиссии по финансовому 
рынку № 192-XIV от 12 ноября 1998 года;

– синтагму “имеющие исключительно гражданство Республики 
Молдова” из ст.14 ч.(2) Закона о Службе информации и безопасности 
Республики Молдова № 753-XIV от 23 декабря 1999 года;

– синтагму “имеющее исключительно гражданство Республики 
Молдова” из ст.3 Закона о процедуре избрания Президента Респу-
блики Молдова № 1234-XIV от 22 сентября 2000 года;

– синтагму “имеющие исключительно гражданство Республики 
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Молдова” из ст.10 ч.(1) Закона о Государственной фельдъегерской 
службе № 402-XV от 2 декабря 2004 года;

– синтагму “и не имеющее гражданства другого государства” из 
ст.17 ч.(1) п.а) Закона о Счетной палате № 261-XVI от 5 декабря 2008 
года;

– “имеет исключительно гражданство Республики Молдова” из 
ст.10 ч.(1) п.а) Закона о дипломатической службе № 761-XV от 27 
декабря 2001 года;

– “наличие гражданства другого государства” из ст.19 ч.(1) п.f) 
Закона о государственной тайне № 106-XIII от 17 мая 1994 года;

– “в том числе не является гражданином другого государства, если 
должность, на которую он поступает, предполагает доступ к государ-
ственной тайне” из ст.27 ч.(1) п.g) Закона о государственной должно-
сти и статусе государственного служащего № 158-XVI от 4 июля 2008 
года;

– “а также лица, имеющие гражданство другого государства” из 
ст.13 ч.(7) Закона о Службе государственной охраны № 134-XVI от 13 
июня 2008 года;

– “занимать в таможенных органах должность, предполагающую 
допуск к государственной тайне, в случае наличия гражданства дру-
гого государства” из ст.6 ч.(2) п.i) Закона о службе в таможенных орга-
нах № 1150-XIV от 20 июля 2000 года;

– “занимать в органах Центра должность, предполагающую допуск 
к государственной тайне, в случае наличия гражданства другого госу-
дарства” из ст.13 ч.(2) п.g) Закона о Центре по борьбе с экономиче-
скими преступлениями и коррупцией № 1104-XV от 6 июня 2002 года;

– ст.XXI ч.(1), ч.(2) и ч.(4) п.а) Закона о внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты № 273-XVI от 7 декабря 
2007 года;

из Кодекса о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года:
– ст.13 ч.(2) п.b1) следующего содержания:
“b1) депутатами лица, имеющие наряду с гражданством Респу-

блики Молдова гражданство другого государства, – в соответствии 
со статьей 75”;

– ст.19 ч.(1) синтагма “…имеющие исключительно гражданство 
Республики Молдова”;

– ст.20 ч.(2) п.b) синтагма “…или приобретения гражданства дру-
гого государства”;

– ст.75 части (2), (3) и (4).
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2. Прекратить производство по делу о контроле конституционно-
сти ст.19 ч.(1) Закона о Прокуратуре № 118-XV от 14 марта 2003 года.

3. Настоящее постановление является окончательным, обжалова-
нию не подлежит, вступает в силу со дня принятия и публикуется в 
“Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО 
СУДА – Думитру ПУЛБЕРЕ 
Кишинэу, 26 мая 2009 г., № 9.

Угроза национальной безопасности страны как следствие двойного гражданства 
должностного лица

Приложение №7

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о пересмотре Постановления Конституционного суда № 9 от 26 мая 
2009 года о контроле конституционности некоторых положений 
Закона № 273-XVI от 7 декабря 2007 года о внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты и Закона № 76-
XVI от 10 апреля 2008 года о внесении изменений и дополнений в 

Кодекс о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года 
(запрет на занятие определенных государственных  

должностей для лиц с множественным гражданством) 
№ 31 от 11.12.2014 
(в силу 11.12.2014)

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 128-133 ст. 38 от 13.05.2016

* * *
Именем Республики Молдова
Конституционный суд в составе:
Игорь ДОЛЯ, председатель заседания,
Аурел БЭЕШУ,
Тудор ПАНЦЫРУ,
Виктор ПОПА, судьи,
при участии секретаря заседания Теодора Папука,
принимая во внимание ходатайство четырех судей
Конституционного суда от 13 ноября 2014 года,
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учитывая акты и материалы дела,
проведя совещание в закрытом пленарном заседании,
выносит следующее постановление.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Основанием для рассмотрения дела послужило ходатайство 

четырех судей Конституционного суда (Игоря Доля, Аурела Бэешу, 
Тудора Панцыру, Виктора Попа) о пересмотре Постановления Консти-
туционного суда № 9 от 26 мая 2009 года о контроле конституционно-
сти некоторых положений Закона № 273-XVI от 7 декабря 2007 года 
о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты и Закона № 76-XVI от 10 апреля 2008 года о внесении изменений 
и дополнений в Кодекс о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года.

2. Представленное ходатайство основано на решении Европей-
ского суда по правам человека по делу Тэнасе против Молдовы.

3. В соответствии со ст.72 Кодекса конституционной юрисдикции, 
определением от 13 ноября 2014 года пленум Конституционного суда 
решил пересмотреть Постановление № 9 от 26 мая 2009 года.

ФАКТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
4. Европейский суд по правам человека 18 ноября 2008 года вынес 

решение по делу Тэнасе против Молдовы, которым констатировал, 
что принятием Закона № 273-XVI от 7 декабря 2007 года Республика 
Молдова нарушила положения Конвенции, в частности, нарушила 
право истца быть избранным в Парламент, гарантированное ст.3 Про-
токола № 1 к Конвенции. Положения закона накладывали ограниче-
ния на замещение определенных государственных должностей для 
лиц, обладающих кроме гражданства Республики Молдова и граж-
данством другого государства.

5. Правительство Республики Молдова потребовало пересмотра 
дела Большой палатой, ссылаясь на то, что ограничение преследовало 
законную и соответствующую демократическим принципам цель.

6. Между тем Конституционный суд Республики Молдова 26 мая 
2009 года принял Постановление № 9, которым признал конституци-
онными Закон № 273 от 7 декабря 2007 года и Закон № 76-XVI от 
10 апреля 2008 года о внесении изменений и дополнений в Кодекс 
о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года, определив, что они 
преследовали законную цель защиты национальной безопасности и 
укрепления государственности Республики Молдова.

7. Постановлением от 10 марта 2010 года Большая палата оста-
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вила в силе ранее принятое решение и указала на нарушение права на 
свободные выборы со стороны Республики Молдова.

8. Министерство юстиции 4 мая 2010 года обратилось в Консти-
туционный суд с требованием о пересмотре вышеуказанного поста-
новления (письмо № 01/3321). Письмом № 05/593/195 от 26 мая 
2010 года Конституционный суд отклонил требование, сославшись на 
положения закона, которые предусматривают возможность пересмо-
тра постановлений Конституционного суда только по его собственной 
инициативе.

ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
9. Применимые положения Конституции (М.О., 1994 г., № 1):

Статья 4 
Права и свободы человека
«(1) Конституционные положения о правах и свободах человека 

толкуются и применяются в соответствии со Всеобщей декларацией 
прав человека, пактами и другими договорами, одной из сторон кото-
рых является Республика Молдова.

(2) При наличии несоответствий между пактами и договорами об 
основных правах человека, одной из сторон которых является Респу-
блика Молдова, и внутренними законами приоритет имеют междуна-
родные нормы.»

10. Применимые положения Кодекса конституционной юрисдик-
ции № 502 от 16 июня 1995 года (M.O., 1995 г., № 53-54, ст.597):

Статья 72 
Пересмотр постановления и заключения
«(1) Пересмотр постановления и заключения осуществляется 

только по инициативе Конституционного суда путем принятия реше-
ния большинством голосов судей Конституционного суда в случаях:

а) вновь открывшихся обстоятельств, которые не были известны на 
момент принятия постановления и дачи заключения, если эти обстоя-
тельства существенно влияют на постановление и заключение;

b) внесения изменений в положения Конституции, законов и дру-
гих нормативных актов, послужившие основанием к принятию поста-
новления и даче заключения.

(2) Пересмотр постановления и заключения осуществляется с 
соблюдением процедуры конституционного судопроизводства.»
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ВОПРОСЫ ПРАВА
11. Исходя из содержания постановления о пересмотре, Консти-

туционный суд отмечает, что оно, по сути, касается вопроса соот-
ветствия конкретного постановления Конституционного суда поста-
новлению Европейского суда.

12. Конституционный суд отмечает, что рассматриваемый вопрос 
касается принципа приоритетности международных актов в области 
защиты прав и основных свобод граждан, подписанных Республикой 
Молдова.

А. ПРИЕМЛЕМОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ
13. В Определении от 13 ноября 2014 года Конституционный суд 

указал, что в соответствии со ст.72 Кодекса конституционной юрис-
дикции № 502 от 16 июня 1995 года конституционная инстанция 
может пересмотреть свои постановления в случае вновь открывшихся 
обстоятельств.

14. Конституционный суд отмечает, что необходимость пересмо-
тра постановления Конституционного суда № 9 от 26 мая 2009 года 
исходит из постановления ЕСПЧ по делу Тэнасе против Молдовы по 
вопросу множественного гражданства кандидатов на парламентских 
выборах.

15. Конституционный суд подчеркивает, что прерогатива, которой 
он наделен статьей 135 ч.(1) п.g) Конституции, предполагает установ-
ление соответствия между законодательными нормами и положени-
ями Конституции, с учетом ее верховенства. Кроме того, Конституци-
онный суд отмечает, что, согласно ст.4 Конституции, в его обязанности 
входит толкование норм, касающихся прав и основных свобод, в соот-
ветствии с международными пактами и договорами, а в случае несо-
ответствия внутреннего законодательства международным пактам и 
договорам в области прав человека, признанные Республикой Мол-
дова, отдавать приоритет международным положениям.

16. Конституционный суд отмечает, что Европейский суд дает 
толкование Конвенции в своей практике, которая обладает такой же 
юридической силой, как и положения самой Конвенции. Поэтому для 
установления соответствия оспоренных законодательных положений 
конституционным нормам Конституционный суд будет исходить из 
постановления Европейского суда по делу Тэнасе против Молдовы.
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B. СУЩЕСТВО ДЕЛА

1. Основания Постановления Конституционного суда № 9 от 26 
мая 2009 года
17. Относительно конституционности Закона № 273-XVI от 7 дека-

бря 2007 года и Закона № 76-XVI от 10 апреля 2008 года Конститу-
ционный суд в Постановлении № 9 от 26 мая 2009 года отметил, что 
из содержания конституционных положений ст.38 ч.(3) и ст.39 ч.(2) 
ясно вытекает, что условия, в которых граждане Республики Мол-
дова могут быть избраны или могут иметь доступ к государственной 
службе, устанавливаются законом. Эти нормы позволяют устанавли-
вать посредством закона некоторые ограничения доступа к государ-
ственной службе.

18. Конституционный суд установил, что, учитывая социально-по-
литический характер избирательных прав, законодатель, осуществляя 
свою законодательную функцию, призван устанавливать соответству-
ющие условия для осуществления суверенной воли народа путем 
реализации избирательных прав гражданами данного государства и, 
соответственно, формирования самостоятельных и независимых орга-
нов публичной власти, призванных обеспечивать реализацию интере-
сов народа, гарантировать права и свободы человека и гражданина 
Республики Молдова. Следовательно, при определении условий, в 
которых граждане Республики Молдова могут быть избраны в органы 
государственной власти, законодатель может устанавливать специ-
альные законодательные нормы, регламентирующие права и свободы 
лиц, имеющих гражданство другого государства, прежде всего поли-
тических прав, включая избирательные права как институт суверен-
ной государственности, приобретение которых связывается, как пра-
вило, с наличием у лица гражданства того государства, с которым оно 
находится в устойчивой политико-правовой связи.

19. Конституционный суд отметил, что поскольку гражданин 
Республики Молдова, имеющий гражданство другого государства, 
находится в политико-правовой связи с другим государством, перед 
которым он несет конституционные и иные, вытекающие из законов 
данного иностранного государства, обязанности, значение для него 
гражданства Республики Молдова как выражение ценности полити-
ко-правовой связи с Республикой Молдова и преданности ей суще-
ственно снижается. В процессе реализации депутатских полномочий 
лицо, имеющее несколько гражданств, может подчиняться не только 
требованиям конституционного правопорядка Республики Молдова и 
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интересам ее народа, но и другого государства. Подчинение и испол-
нение депутатом суверенной воли не только народа Республики 
Молдова, но и воли народа другого государства, не согласуется с кон-
ституционными принципами независимости депутатского мандата и 
государственного суверенитета, а также национальной безопасности, 
неразглашения конфиденциальной информации, и ставит под сомне-
ние верховенство Конституции Республики Молдова.

20. По мнению суда, нахождение на ответственных должностях 
лиц, имеющих исключительно гражданство Республики Молдова, 
способствовало формированию у населения патриотизма и правосоз-
нания. Вмешательство призвано обеспечить лояльность депутатов 
Парламента государству, а поэтому преследуемая цель – законна.

21. В части права доступа к государственной службе, занимае-
мой по назначению, Конституционный суд отметил, что запрет, уста-
новленный для лиц, имеющих гражданство другого государства, не 
относится к любым государственным должностям, а только к тем, 
при исполнении которых соответствующие лица имеют доступ к госу-
дарственной тайне, обеспечивают политическую и экономическую 
независимость государства, территориальную целостность и государ-
ственный суверенитет, конституционный правопорядок, защищают 
права и свободы граждан Республики Молдова.

22. Конституционный суд посчитал, что вмешательство соот-
ветствует преследуемой цели, поскольку оно не затрагивает саму 
сущность избирательных прав, не нарушает право гражданина бал-
лотироваться на выборах и быть избранным, не отменяет свобод-
ное волеизъявление народа в избрании законодательного органа, не 
лишает сущности и права доступа к государственной службе, а лишь 
обусловливает осуществление права на занятие должности.

23. Ссылаясь на положения Европейской конвенции о граждан-
стве, Конституционный суд постановил, что государства-участники 
не были лишены права устанавливать для государственных служащих 
ограничения, связанные с наличием множественного гражданства.

24. Конституционный суд также отметил, что такой подход к про-
блеме согласуется и с прецедентной практикой Европейского суда по 
правам человека в области избирательных прав, из которой следует, 
что «право выбора» и «право баллотироваться на выборах в законо-
дательный орган», несмотря на их значимость, не носят абсолютного 
характера, поскольку ст.3 Протокола № 1 к Конвенции, признавая эти 
права, не конкретизирует их, не дает им юридического определения, 
оставляя «место для введения так называемых подразумеваемых 
ограничений».
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2. Основания Постановления Европейского суда в деле Тэнасе 
против Молдовы (Большая палата)
25. В деле Тэнасе против Молдовы истец сослался на то, что поло-

жениями, запрещающими гражданам Республики Молдова, стремя-
щимся стать членами Парламента, обладать гражданством других 
стран, было нарушено его право баллотироваться и быть членом 
Парламента после избрания. Таким образом, было ограничено право 
избирателей на свободное волеизъявление в избирательном про-
цессе. Истец в своем заявлении руководствовался положениями ст.3 
Протокола № 1 к Конвенции, которая предусматривает:

«Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются проводить с раз-
умной периодичностью свободные выборы путем тайного голосова-
ния в таких условиях, которые обеспечивали бы свободное волеизъяв-
ление народа при выборе органов законодательной власти».

26. Большая палата Европейского суда сочла, что положения 
внутреннего закона непосредственно затрагивают интересы истца, 
поскольку, если бы он был избран, ему пришлось бы выбирать – стать 
членом Парламента или сохранить свое второе гражданство. Осозна-
ние такого выбора со стороны избирателей могло оказать неблаго-
приятное влияние на избирательную кампанию истца.

27. Относительно высказанного Правительством аргумента о цели 
закона обеспечить лояльность по отношению к государству, Евро-
пейский суд указал на различие между лояльностью по отношению к 
государству и лояльностью по отношению к правительству. Если необ-
ходимость обеспечения лояльности к государству может составлять 
законную цель, которая оправдывает ограничение избирательных 
прав, то обеспечение лояльности к правительству не может служить 
законной целью. В демократическом государстве, в котором главен-
ствует закон и соблюдаются основные права и свободы человека, 
очевидно, что роль членов Парламента и, в частности, членов оппо-
зиционных партий, состоит в представлении избирателей путем обе-
спечения подотчетности Правительства и оценке его политики. Осу-
ществление других целей, порой диаметрально противоположных, не 
только приемлемо, но и необходимо для продвижения плюрализма.

28. Что касается лояльности по отношению к государству, требу-
емой от членов Парламента, Европейский суд пришел к выводу, что 
подобная лояльность в принципе включает уважение к Конститу-
ции, законам, государственным учреждениям, к независимости госу-
дарства и его территориальной целостности. Любое другое видение 
может подорвать возможность членов Парламента представлять 
интересы своих избирателей, в частности, миноритарных групп.
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29. То, что члены Парламента, имеющие двойное гражданство, 
могут поддержать политическую программу, которая, по мнению 
некоторых лиц, является несовместимой с принципами и структу-
рой государства Республика Молдова, не делает ее несовместимой с 
демократическими требованиями.

30. ЕСПЧ отметил, что практика государств-членов Совета Европы 
свидетельствует об единстве мнений по вопросу множественного 
гражданства, обладание которым не должно являться основанием 
для несовместимости со статусом члена Парламента, даже там, где 
население многонационально. Однако, несмотря на установленный 
консенсус, при наличии определенных исторических и политических 
обстоятельств некоторое вмешательство может быть оправдано.

31. Европейской суд обратил внимание на тот факт, что запрет не 
был введен в 1991 году, а только в 2008 году, по прошествии 17 лет 
со дня провозглашения независимости Республики Молдова и 5 лет 
после принятия закона, позволяющего лицам иметь двойное граж-
данство. При этих обстоятельствах Европейский суд посчитал мало-
убедительным утверждение о необходимости этой меры в целях 
защиты законодательства, учреждений и национальной безопасно-
сти Республики Молдова. Для того, чтобы введенные ограничения на 
избирательные права были оправданы, они должны быть обоснованы. 
Однако Правительство не объяснило, чем вызваны внезапные опасе-
ния и сомнения в лояльности лиц с множественным гражданством.

32. Европейский суд отметил по этому делу, что тогда существо-
вали другие способы защиты законов, учреждений и национальной 
безопасности Республики Молдова.

33. Государство должно было учесть соответствующие междуна-
родные документы и доклады, в частности органов Совета Европы, 
в толковании гарантий Конвенции и установлении общего консен-
суса. Европейский суд отметил, что Комиссия по борьбе с расизмом 
и нетерпимостью, Парламентская Ассамблея Совета Европы, Комитет 
по мониторингу за соблюдением обязательств, Венецианская комис-
сия – все подвергли вмешательство критике.

34. В завершение Европейский суд пришел к выводу, что любое 
ограничение избирательных прав не должно вести к исключению 
определенных лиц или групп из политической жизни государства.

35. В свете вышеизложенного, несмотря на особый историко-поли-
тический контекст Республики Молдова, Европейский суд установил, 
что Закон № 273, запрещающий членам Парламента с множествен-
ным гражданством занимать должность депутата, был несоразмер-
ным и нарушал ст.3 Протокола № 1 к Конвенции.
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3. Оценка Конституционного суда
36. Конституционный суд отмечает, что, согласно ст.4 Конститу-

ции, конституционные положения о правах и свободах человека тол-
куются и применяются в соответствии со Всеобщей декларацией прав 
человека, пактами и другими договорами, одной из сторон которых 
является Республика Молдова. При наличии несоответствий между 
пактами и договорами об основных правах человека, одной из сторон 
которых является Республика Молдова, и внутренними законами при-
оритет имеют международные положения.

37. В Постановлении № 10 от 16 апреля 2010 года о пересмотре 
Постановления Конституционного суда № 16 от 28.05.1998 г. «О тол-
ковании ст.20 Конституции Республики Молдова» в редакции Поста-
новления № 39 от 09.07.2001 г. Конституционный суд постановил, что 
«международная юрисдикционная практика [...] является обязательной 
для Республики Молдова как государства, присоединившегося к 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод».

38. Обязательство соблюдения положений Европейской конвен-
ции исходит и из ст.46 §1 Конвенции, которая гласит: «Высокие Дого-
варивающиеся Стороны обязуются исполнять окончательные поста-
новления суда по делам, в которых они являются сторонами».

39. Постановлением № 9 от 26 мая 2009 года Конституционный 
суд признал конституционными некоторые положения Закона № 273-
XVI от 7 декабря 2007 года «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты» и Закона № 76-XVI от 10 апреля 
2008 года «О внесении изменений и дополнений в Кодекс о выборах 
№ 1381-XIII от 21 ноября 1997 года», которыми были внесены измене-
ния и дополнения в ряд законодательных актов, в соответствии с кото-
рыми граждане Республики Молдова, обладающие гражданством 
других государств, не могут занимать выборную должность депутата 
Парламента и должность Президента Республики Молдова, или быть 
назначенными на определенные государственные должности.

40. Большая палата ЕСПЧ 10 марта 2010 года приняла единоглас-
ное решение (17 голосами) об оставлении без изменений решения 
палаты от 18 ноября 2008 года и констатировала нарушение Респу-
бликой Молдова права на свободные выборы путем принятия закона, 
запрещающего лицам с двойным гражданством занимать должность 
депутата Парламента Республики Молдова.

41. На основании решения Европейского суда Законом № 127 от 23 
декабря 2009 года были признаны утратившими силу законодательные 
положения, запрещающие обладание множественным гражданством.
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42. Таким образом, учитывая выводы ЕСПЧ в деле Тэнасе против 
Молдовы, изложенные в пунктах 23-33, в соответствии со ст.4 Консти-
туции и ст.72 Кодекса конституционной юрисдикции, Конституцион-
ный суд считает необходимым пересмотреть свою практику, в част-
ности, Постановление Конституционного суда № 9 от 26 мая 2009 
года о контроле конституционности некоторых положений Закона № 
273-XVI от 7 декабря 2007 года о внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты и Закона № 76-XVI от 10 апреля 
2008 года о внесении и изменений и дополнений в Кодекс о выборах 
№ 1381-XIII от 21 ноября 1997 года.

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь положениями ст.140 
Конституции, ст.26 Закона о Конституционном суде, ст.62 и ст.72 
Кодекса конституционной юрисдикции, Конституционный суд

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Пересмотреть Постановление Конституционного суда № 9 от 26 

мая 2009 года о контроле конституционности некоторых положений 
Закона № 273-XVI от 7 декабря 2007 года «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты» и Закона № 76-XVI 
от 10 апреля 2008 года «О внесении и изменений и дополнений в 
Кодекс о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года».

2. Пункты 3 и 4 Постановления Конституционного суда № 9 от 26 
мая 2009 года изложить в следующей редакции:

«3. Согласно ст.17 Конституции, гражданство Республики Молдова 
приобретается, сохраняется или утрачивается в соответствии с усло-
виями, предусмотренными органическим законом. Никто не может 
быть произвольно лишен гражданства или права изменить его.

Эти конституционные положения развиваются соответствующими 
законодательными актами, а именно, Законом о гражданстве Респу-
блики Молдова № 1024-XIV от 2 июня 2000 года, ст.3 которого гласит, 
что гражданство Республики Молдова определяет постоянную поли-
тико-правовую связь между физическим лицом и Республикой Мол-
дова, порождающую взаимные права и обязанности.

Конституционный суд отмечает, что статус гражданина дает 
возможность лицу быть обладателем всех прав, свобод и основных 
обязанностей, закрепленных Конституцией и действующим 
законодательством.

В этом смысле ст.39 Конституции устанавливает, что граждане 
Республики Молдова имеют право на участие в управлении обще-
ственными делами как непосредственно, так и через своих представи-
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телей. Любому гражданину обеспечивается в соответствии с законом 
доступ к государственной службе. Данная конституционная норма 
рассматривается в соотношении с ч.(3) ст.38 Конституции, согласно 
которой право быть избранным гарантируется гражданам Республики 
Молдова, имеющим право избирать, в соответствии с законом.

Конституционный суд отмечает, что в результате ратификации 
Постановлением Парламента № 621 от 14 октября 1999 года Евро-
пейской конвенции о гражданстве законодательство Республики 
Молдова дает право на обладание множественным гражданством. 
Так, до внесения изменений Законом № 273-XVI от 7 декабря 2007 
года, ст.25 Закона о гражданстве Республики Молдова гласила, что 
граждане Республики Молдова, законно и постоянно проживающие на 
территории Республики Молдова и обладающие гражданством другого 
государства, имеют те же права и обязанности, что и все остальные 
граждане Республики Молдова.

Вместе с тем в результате изменений и дополнений, внесенных 
Законом № 273-XVI от 7 декабря 2007 года в ряд законодатель-
ных актов и Законом № 76-XVI от 10 апреля 2008 года в Кодекс о 
выборах, граждане Республики Молдова, обладающие гражданством 
другого государства, не могут занимать выборные должности 
депутата Парламента и Президента Республики Молдова или быть 
назначенными на определенные государственные должности.

4. Конституционный суд отмечает, что, согласно ст.4 Конституции, 
конституционные положения о правах и свободах человека толку-
ются и применяются в соответствии со Всеобщей декларацией прав 
человека, пактами и другими договорами, одной из сторон которых 
является Республика Молдова. При наличии несоответствий между 
пактами и договорами об основных правах человека, одной из сторон 
которых является Республика Молдова, и внутренними законами при-
оритет имеют международные нормы.

В Постановлении № 55 от 14 октября 1999 года о толковании 
некоторых положений статьи 4 Конституции Республики Мол-
дова Конституционный суд отмечал, что «данное положение имеет 
юридические последствия, поскольку правоприменительные органы, 
включая Конституционный суд [...], вправе в пределах своей компетенции 
применять при рассмотрении конкретных дел нормы международного 
права […], предоставив приоритет международным нормам при наличии 
несоответствий».

В контексте приоритетного применения международных положе-
ний в области прав человека Конституционный суд отмечает, что ст.16 
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Европейской конвенции о гражданстве устанавливает: «Государство-
участник не должно ставить условием приобретения или сохранения 
его гражданства отказ от другого гражданства или его утрату, 
если такой отказ или утрата невозможны или их нельзя обоснованно 
требовать».

Согласно ст.17 данной Конвенции: «Граждане государства-
участника, имеющие другое гражданство, обладают на территории 
этого государства-участника, в котором они проживают, теми же 
правами и несут те же обязанности, что и другие граждане этого 
государства-участника».

В то же время, что касается несовместимости с должностью депу-
тата Парламента по причине обладания множественным граждан-
ством, Конституционный суд отмечает, что статья 3 Протокола № 1 к 
Европейской конвенции закрепляет право на свободные выборы путем 
обеспечения права голоса и права выбора, или права баллотироваться в 
избирательных списках. Европейский суд в деле Мэттьюз против Сое-
диненного Королевства отметил: «Избранному кандидату должны 
быть обеспечены все условия для исполнения мандата, вверенного 
ему избирателем».

Согласно практике Европейского суда, ограничения, которые могут 
быть применены к данному праву, должны соответствовать законной 
цели и быть соразмерными преследуемой цели. Государства могут 
устанавливать такие ограничения при условии, что они не приведут к 
утрате их эффективности в реализации цели, ради которой они были 
признаны – «свободному волеизъявлению народа в избрании законо-
дательной власти».

В Заключении № 484/2008 от 17-18 октября 2008 года о поправ-
ках в Кодекс о выборах, касающихся также и множественного граж-
данства, Венецианская комиссия отмечала:

«31. […] ограничение прав граждан не должно быть основано на 
множественном гражданстве. Свод рекомендуемых норм при прове-
дении выборов отражает положения Европейской конвенции о граж-
данстве, ратифицированной Молдовой в ноябре 1999 года, которая 
однозначно гласит, что «Граждане государства-участника, имеющие 
другое гражданство, обладают на территории этого государства-у-
частника, в котором они проживают, теми же правами и несут те же 
обязанности, что и другие граждане этого государства-участника»

32. Более того, это ограничение может нарушать положения Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод, а именно ст.3 Про-
токола № 1 и Протокола № 14 к Конвенции».
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Рассматривая оспариваемые положения в соотношении с приведен-
ными конституционными и международными нормами, Конституци-
онный суд отмечает, что оспариваемые положения являются несораз-
мерными и не соответствуют законной цели обеспечения лояльности 
по отношению к государству. На момент принятия положений, позво-
ляющих множественное гражданство, законодательный орган не сде-
лал оговорку к Конвенции о гражданстве, разрешив всем гражданам 
Республики Молдова, включая тех, кто обладал гражданством дру-
гого государства, занимать государственные должности. Преданность 
стране лиц, занимающих государственные должности, должна быть 
обеспечена возложенными на них функциональными обязанностями, 
характерными для определенной сферы деятельности.

В этом смысле Конституционный суд делает ссылку на положения 
ст.15 Конституции, согласно которым граждане Республики Молдова 
пользуются правами и свободами, закрепленными Конституцией и 
другими законами, и имеют предусмотренные ими обязанности.

Исходя из вышеизложенного, Конституционный суд отмечает, 
что положения Закона № 273-XVI от 7 декабря 2007 года о внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
и Закона № 76-XVI от 10 апреля 2008 года о внесении изменений и 
дополнений в Кодекс о выборах, которые запрещают занимать опре-
деленные публичные должности гражданам Республики Молдова, 
обладающим гражданством другого государства, противоречат ста-
тьям 38 и 39 в сочетании со статьей 4 Конституции.

По указанным основаниям, руководствуясь положениями ст.140 
Конституции, ст.26 Закона о Конституционном суде, ст.6, ст.61, ст.62 
и ст.68 Кодекса конституционной юрисдикции,»

3. Пункт 1 резолютивной части Постановления № 9 от 26 мая 2009 
года изложить в следующей редакции:

«Признать неконституционными следующие положения законов:
– синтагму «имеющие исключительно гражданство Республики 

Молдова» из ст.4 части второй Закона о Правительстве № 64-XII от 
31 мая 1990 года;

– синтагму «имеющие исключительно гражданство Республики 
Молдова» из ст.19 части первой Закона о полиции № 416-XII от 18 
декабря 1990 года;

– синтагму «имеющее исключительно гражданство Республики 
Молдова» из ст.11 ч.(1) и синтагму «иметь исключительно граждан-
ство Республики Молдова» из ст.35 ч.(2) Закона о Конституционном 
суде № 317-XIII от 13 декабря 1994 года;
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– синтагму «имеющее исключительно гражданство Республики 
Молдова» из ст.6 ч.(1) Закона о статусе судьи № 544-XIII от 20 июля 
1995 года;

– синтагму «иметь исключительно гражданство Республики Мол-
дова» из ст.23 ч.(5) Закона о Национальном банке Молдовы № 548-
XIII от 21 июля 1995 года;

– синтагму «имеющие исключительно гражданство Республики 
Молдова» из ст.12 Закона о Национальной комиссии по финансовому 
рынку № 192-XIV от 12 ноября 1998 года;

– синтагму «имеющие исключительно гражданство Республики 
Молдова» из ст.14 ч.(2) Закона о Службе информации и безопасности 
Республики Молдова № 753-XIV от 23 декабря 1999 года;

– синтагму «имеющее исключительно гражданство Республики 
Молдова» из ст.3 Закона о процедуре избрания Президента Респу-
блики Молдова № 1234-XIV от 22 сентября 2000 года;

– синтагму «имеющие исключительно гражданство Республики 
Молдова» из ст.10 ч.(1) Закона о Государственной фельдъегерской 
службе № 402-XV от 2 декабря 2004 года;

– синтагму «и не имеющее гражданства другого государства» из 
ст.17 ч.(1) п.а) Закона о Счетной палате № 261-XVI от 5 декабря 2008 
года;

– «имеет исключительно гражданство Республики Молдова» из 
ст.10 ч.(1) п.а) Закона о дипломатической службе № 761-XV от 27 
декабря 2001 года;

– «наличие гражданства другого государства» из ст.19 ч.(1) п.f) 
Закона о государственной тайне № 106-XIII от 17 мая 1994 года;

– «в том числе не является гражданином другого государства, если 
должность, на которую он поступает, предполагает доступ к государ-
ственной тайне» из ст.27 ч.(1) п.g) Закона о государственной должно-
сти и статусе государственного служащего № 158-XVI от 4 июля 2008 
года;

– «а также лица, имеющие гражданство другого государства» из 
ст.13 ч.(7) Закона о Службе государственной охраны № 134-XVI от 13 
июня 2008 года;

– «занимать в таможенных органах должность, предполагающую 
допуск к государственной тайне, в случае наличия гражданства дру-
гого государства» из ст.6 ч.(2) п.i) Закона о службе в таможенных орга-
нах № 1150-XIV от 20 июля 2000 года;

– «занимать в органах Центра должность, предполагающую допуск 
к государственной тайне, в случае наличия гражданства другого госу-
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дарства» из ст.13 ч.(2) п.g) Закона о Центре по борьбе с экономиче-
скими преступлениями и коррупцией № 1104-XV от 6 июня 2002 года;

– ст.XXI ч.(1), ч.(2) и ч.(4) п.а) Закона № 273-XVI от 7 декабря 2007 
года о внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты;

из Кодекса о выборах № 1381-XIII от 21 ноября 1997 года:
– ст.13 ч.(2) п.b1) следующего содержания:
«b1) депутатами лица, имеющие наряду с гражданством Респу-

блики Молдова гражданство другого государства, – в соответствии 
со статьей 75»;

– ст.19 ч.(1) синтагма «…имеющие исключительно гражданство 
Республики Молдова»;

– ст.20 ч.(2) п.b) синтагма «…или приобретения гражданства дру-
гого государства»;

– ст.75 части (2), (3) и (4).»
4. Настоящее постановление является окончательным, обжалова-

нию не подлежит, вступает в силу со дня принятия и публикуется в 
«Monitorul Oficial al Republicii Moldova».

№ 31. Кишинэу, 11 декабря 2014 г. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ 
Игорь ДОЛЯ
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100 DE ANI DE LA PROCLAMAREA 
REPUBLICII DEMOCRATICE MOLDOVENEȘTI 

(discurs susținut la Adunarea festivă)

Victor PUŞCAŞ 
Doctor în drept, Conferenţiar universitar

Stimate domnule Președinte al Republicii Moldova! 
Onorată asistență!
Evenimentele, care în ultimele cîteva decenii se desfășoară în Republica 

Moldova, în domeniul reformelor de natură constituțională, au determinat 
necesitatea studierii mai detaliate a patrimoniului nostru constituțional.

Mulți cunosc conținutul Constituției, ca act normativ, ca lege supremă a 
statului, dar mai puțini cunosc constituționalismul, ca un ansamblu de valori.

Însă, cert este faptul că receptarea în Constituție a exigențelor de idei 
(originare în evoluția sa) privind organizarea orînduirii statale, este însoțită 
de receptarea în masă largă a poporului a dispozițiilor constituționale și 
aplicarea acestora la realizarea valorilor general umane.

În fiecare stat, chiar de la începutul constituirii sale, una dintre 
chestiunile primordiale întotdeauna a fost reglementarea orînduirii statale. 
Mai devreme sau mai tîrziu, este adoptat acest cadru legislativ care exprimă 
tendințele societății și năzuințele poporului. Pe parcursul secolelor, începînd 
cu anul 1359 – formarea statului moldovenesc – putem constata tendința 
poporului moldovenesc spre statalitate.

Constituția Republicii Democratice Moldovenești n-a apărut pe un loc 
gol. Rădăcinile constituționalismului moldovenesc se regăsesc pe parcursul 
secolelor.

Putem să enumerăm un șir de acte istorice fundamentale care reglemen-
tau organizarea statală: fie în Moldova întregită, fie în Moldova de asfințit, 
fie în Moldova de răsărit, ultima fiind botezată de imperiul Rus, ca Basara-
bia: Pravila lui Vasile Lupu din 1646 recunoscută ca primul cod de legi al 
Țării Moldovei, sau Hrisovul lui Constantin Mavrocordat din 1741 cunoscut 
în Europa cu titlu de Constituție, publicat în revista franceză „Mercur de 
Franse”, sau Constituția din Moldova de asfințit, cunoscută ca Constitu-
ția „cărvunarilor” de la Iași din 1822. Proiectul acestei Constituții formula 
pentru prima dată principiul constituțional al domniei legii și a separării 
puterilor în stat. Constituția „cărvunarilor” prevedea principii inspirate de 
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Declarația franceză a drepturilor omului și cetățeanului din 1789: respectul 
pentru proprietate, egalitatea în fața legilor etc.

Constituția „Cărvunarilor” tindea spre restrîngerea puterilor domnești 
încredințând dreptul de conducere efectivă a Parlamentului Țării Moldovei 
– Sfatului Obștesc.

Însă Constituția „cărvunarilor” a rămas ca proiect în patrimoniul consti-
tuțional al Moldovei, nefiind realizat din cauza afectării, cum se afirma, a 
intereselor imperiilor rus și otoman.

Orientarea spre conducerea efectivă a Moldovei de Răsărit de către orga-
nul reprezentativ – Sfatul Suprem prevedea și „Așezămîntul organizării Basa-
rabiei” din 28.04.1818. Așezămîntul prevedea păstrarea identității naționale 
a moldovenilor și recunoașterea limbii oficiale – limba moldovenească.

Cu părere de rău regulile progresive ale „Așezămîntului” au funcționat 
pînă la 29.01.1828, fiind înlocuite cu reguli de guvernare care au transfor-
mat Basarabia într-o gubernie ordinară a Imperiului Rus.

Însă tendința moldovenilor de renaștere națională n-a fost înăbușită. 
Despre aceasta ne vorbește proclamarea Republicii Democratice Moldove-
nești și pregătirea pentru adoptare a Constituției tînărului stat.

Pe parcursul lunii februarie 1918, potrivit unor izvoare, de către Comisia 
Juridică a sfatului Țării, potrivit altor izvoare – de către Societatea Juridică 
Moldovenească, a fost elaborat proiectul Constituției Republicii Democra-
tice Moldovenești. S-ar putea de afirmat că această Constituție reprezenta 
nu numai actul de organizare a formei de guvernămînt, dar și alte aspecte 
privind dezvoltarea strategică a statului și poporului.

De exemplu, art.2 al Constituției, prevedea, citez „Republica Democra-
tică Moldovenească alcătuiește un stat unitar, independent și indivizibil, al 
cărui teritoriu nu poate fi înstrăinat.”

Art.78, citez, „Limba oficială este recunoscută limba moldovenească, 
obiect de învățătură obligatoriu în toate școlile republicii” .

Art. 4-10 determinau dobîndirea și retragerea cetățeniei prin naștere, 
recunoaștere și naturalizare.

Interesantă reglementare se conține în art.5, citez, „Cetățenii Republi-
cii nu pot să fie în același timp și supuși ai altor state”. Putem enumera și 
alte compartimente ale Constituției cum ar fi: suveranitatea națională (art. 
11-12), procesul legislativ și puterea legilor (art. 13-22), drepturile și liber-
tățile cetățenilor (art.23-41), separarea puterilor: legislativă, executivă și 
judecătorească (art. 42 –72), drepturile minorităților naționale etc.

Vom da citire cîtorva reglementări:
Art. 42, citez, „Puterea legislativă în Republica Democratică Moldove-

nească aparține organului înalt „Sfatul Țării”.
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În art. 60-68 putem constata sintagmele, citez, „Ca Președinte al 
Republicii Democratice Moldovenești este Președintele Sfatului Țării, care 
are puterea îndeplinitoare a republicii”

Citez „Președintele este înaltul comandant al armatei și flotei Republicii 
Democratice Moldovenești și reprezentatul republicii în relații internațio-
nale”

Aceste reglementări ne pot vorbi despre forma de guvernămînt – Repu-
blică Prezidențială, cu toate că puterea executivă era formată de Sfatul țării 
în componența Președintelui Consiliului de Miniștri și Miniștrilor. A treia 
parte a puterii se recunoștea puterea judecătorească (art. 69-72) separată 
de cea legislativă și executivă.

Art. 70 prevedea că, citez – „Instituțiile judecătorești nu pot fi sub supu-
nerea altei puteri, decît celei judecătorești” iar în art. 71 era recunoscut că, 
citez – „Judecătorii fără voia lor nu pot fi nici demisionați, nici transferați, 
nici înlăturați de la împlinirea serviciului lor, altfel decît numai după hotă-
rîrea judecății și după temeiurile hotărîte de legi”

Și ultima reglementare constituțională privind realizarea suveranității și 
independenței.

În art. 79 a fost declarat că, citez – „Pentru a rezolva chestia despre 
intrarea Republicii Democratice Moldovenești în vreo uniune politică cu 
oricare alt stat pe temeiul confederației, Federației sau uniunii personale 
ori reale, trebuie să se facă votarea întregului popor (referendum) la care 
să iau parte toți cetățenii ajunși la vîrsta de 21 de ani fără deosebire de sex, 
religie, naționalitate”

În virtutea circumstanțelor istorice din anii 1917 – 1918 acest proiect 
de Constituție n-a fost adoptat, dar cu siguranță putem constata că acesta 
este un act istoric care face parte din „patrimoniul nostru constituțional care 
reprezintă primele elemente în definirea identității noastre constituționale”.*

Vom concluziona că valorile constituționale fundamentale cuprinse în 
proiectul Constituției Republicii Democratice Moldovenești se regăsesc în 
Constituția moldovenească din 29 iulie 1994.

Onorată asistență!
Pe parcursul acestor 100 de ani Republica Moldova a devenit un stat 

cu toate actele în regulă, format prin voința populară încă la 02 decembrie 
1917 în partea de est a Moldovei istorice. „Statul format păstrează legătura 
de continuitate istorică, spiritual – culturală și etnică cu Moldova istorică.”*

„Are populație majoritară moldovenească, este așezat pe teritoriu mol-
dovenesc, folosește limba moldovenească, se bazează pe patrimoniul spiri-
tual – cultural moldovenesc.”* Cu ce și Vă felicit!
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23 FEBRUARIE – ZIUA CURȚII CONSTITUȚIONALE

Victor Puşcaş

La 23 februarie 1995 şi-a început activitatea Curtea Constituţională a 
Republicii Moldova.

Art. 134 din Constituţie prevede că „(1) Curtea Constituţionala este unica 
autoritate de jurisdicţie constituţionala in Republica Moldova. (2) Curtea Con-
stituţională este independenta de orice altă autoritate publică şi se supune 
numai Constituţiei. (3) Curtea Constituţională garantează supremaţia Consti-
tuţiei, asigură realizarea principiului separării puterii de stat în putere legisla-
tivă, putere executivă şi putere judecătorească şi garantează responsabilitatea 
statului fata de cetăţean si a cetăţeanului fata de stat.”

Pînă la 23.02.2018 din componenţa Curţii Constituţionale au făcut şi fac 
parte 21 de judecători, dar acsacali al constituţionalismului contemporan 
au fost şi rămîn în istorie primii judecători : P.Barbalat, Gh. Susarenco, N. 
Chiseev, N. Osmochescu, E. Sofroni şi I.Vasilati.

Anume această componenţă a aşezat temelia controlului de constituţio-
nalitate a tînărului stat– Republica Moldova. Ei au format tradiţiile jurispru-
denţei constituţionale. Ei au implementat în memoria societăţii calitatea 
Curţii Constituţionale de străjer al Constituţiei.

De atunci au trecut 23 de ani. S-au schimbat cîteva complete de jude-
cători care au dat cîteva sute de soluţii, privind rezolvarea litijiilor constitu-
ţionale.

Aprecierea cuvenită a activităţii Curţii în diferite perioade va da isto-
ria. O să menţionăm, doar, că principala cerinţă de a asigura respectarea 
cîmpului constituţional rămîne o doleanţă permanentă a comunităţii. Cu 
ce şi îi felicităm pe toţi cetăţenii Republicii Moldova şi nu în ultimul rînd pe 
judecătorii actuali ai Curţii Constituţionale!

23.02.2018
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CONSOLIDAREA STATLITĂȚII REPUBLICII MOLDOVA ÎN 
CONTEXTUL ACTELOR JURIDICE – 660 DE ANI DE LA 

ÎNTEMEIEREA ȚĂRII MOLDOVEI

Victor PUȘCAȘ, 
Doctor în drept, conferențiar universitar

Acum 660 de ani pe harta Europei a apărut un nou stat – Țara Moldovei. 
Noua formațiune statală întemeiată în anul 1359 dispunea de un șir de ele-
mente contemporane caracteristice statului: populație, teritoriu, frontiere, 
putere politică decisivă, limbă și altele. Formațiunea ca stat, a fost recu-
noscută în context internațional la 2 februarie 1365, prin diploma regală 
a suveranului statului vecin, ce era o mare putere regională în Europa de 
atunci – regatului Ungariei.326

Noul stat, Țara Moldovei, dispunea și de un sistem de drept, fie fiind și el 
aflat în starea sa incipientă, conturată potrivit practicilor statelor medievale.

Instituția politico-administrativă supremă a statului o asigura Domnito-
rul, fiind nu numai suveranul țării, dar și șeful întregii administrații centrale. 
Domnitorul era și judecătorul suprem, care la judecarea conflictelor se călă-
uzea de obiceiurile pământului – reguli tradiționale nescrise.

La Universitatea de Studii Europene din Moldova a fost organizată o 
conferință la tema „Evoluția constituționalismului în Republica Moldova”. 
Participanții la conferință au analizat fenomenul constituționalismului, înce-
pând cu perioada formării statalității moldovenești și până în ziua de astăzi. 
Un tânăr cercetător, în referatul prezentat în cadrul conferinței a ajuns la 
concluzia că „statul moldovenesc – Țara Moldovei, a purces pe calea dez-
voltării/construirii propriului sistem de drept odată cu formarea statalității 
moldovenești”.327 Nu putem să nu fim de acord cu această concluzie. Sis-
temul moldovenesc de drept s-a dezvoltat pe calea reglementărilor juridice 
potrivit realităților existente perioadelor istorice respective.

Precum apreciază profesorul universitar, doctor habilitat în științe isto-
rice, domnul Alexandru Roman328 în manualul său recent publicat „Istoria 
prava Moldovî”, la dezvoltarea sistemului de drept moldovenesc au contri-
buit, mai întâi de toate Condicile și colecțiile legiuirilor, ideile cărora își iau 
326 Victor Pușcaș, “Adunarea festivă cu ocazia 660 de ani de la întemeierea țării Moldovei” Președinția 

Republicii Moldova, 02 Februarie 2019.
327 GAFTON Mihai, Evoluția constituțională in Moldova medievală: o privire asupra actului juridic, Culegere 

de materiale a Conferinței științifice inter universitare a tinerilor cercetători la tema „Evoluția constitu-
ționalismului în Republica Moldova”, Chișinău, USEM, 2018.

328 ROMAN Alexandru, Istoria prava Moldovî, Ucebnoe posobie, Chișinău, 2012.
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începutul încă în secolul XIV, concomitent cu întemeierea Țării Moldovei. 
Aceste Condici conțineau nu numai norme religioase, dar și norme ale 
dreptului civil și penal. Unele dintre ele se compuneau în sânul lăcașurilor 
sfinte, altele se întăreau de puterea politică.

În timpul domniei lui Ștefan cel Mare (1457-1504)329 funcționa Cronica 
de la Bistrița care reglementa structura statului feudal ca o putere centrală 
consolidată.

Cercetătorii mai numesc „Pravila de la Bisericani” (1512)330, „Pravila de 
la Neamț” (1557)331, „Pravila de la Putna” (1581)332, „Pravila de la Bistrița 
Moldoveană” (1618), „Pravila lui Vasile Lupu” (1646)333 recunoscut în unele 
izvoare ca „Pravila Moldovei”, „Hrisovul lui Constantin Mavrocordat” (1741) 
– cunoscut în Europa sub numele de “Constituție”, fiind publicat în revista 
franceză “Mercure de France”334.

Nu putem să nu amintim de încercările ulterioare ale societății moldove-
nești de a adopta legile fundamentale ale statului. Se poate vorbi de Consti-
tuția „Cărvunarilor” de la Iași din 1822335. Ea prevedea principii inspirate de 
Declarația franceză a drepturilor omului și cetățeanului din 1789, generată 
de Marea Revoluție Franceză din 1789. Însă Constituția „Cărvunarilor” a 
rămas ca proiect, nefiind realizat din cauza afectării, cum se afirma, a intere-
selor imperiilor rus și otoman.

Aceeași soartă a împărtășit și proiectul Constituției Republicii Demo-
cratice Moldovenești din ianuarie 1918 (publicat pentru discuții în ziarul 
„Sfatul Țării”, dar neadoptat deja după impunerea votului din 27.03.1918)336.

Orientarea spre conducerea efectivă a Moldovei de Răsărit, de către 
organul reprezentativ – Sfatul Suprem prevedea și „Așezământul organizării 
Basarabiei din 29.04.1818. Acest document juridico-administrativ prevedea 
păstrarea identității naționale a moldovenilor și recunoașterea limbii oficiale 
– limba moldovenească.

Însă cu regret, regulile progresive ale „Așezământului” au funcționat doar 
până în 1828, fiind mai apoi înlocuite cu reguli de guvernare prin care patria 
moldovenilor a fost transformată într-o gubernie ordinară a imperiului rus.
329 ‘Cronica lui Ștefan cel Mare 1457-1499’ [On-line]: http://m.moldovenii.md/md/section/174/con-

tent/968 > accesat 02 Februarie 2019.
330 ‘Codicii si colectiile legiuirilor Bisericii Ortodoxe Romane’ [On-line]: https://www.crestinortodox.ro/

drept-bisericesc/codicii-colectiile-legiuirilor-bisericii-ortodoxe-romane-69923.html > accesat 02 
Februarie 2019.

331 Ibidem.
332 Ibidem.
333 ‘Vasile Lupu’, [On-line]: http://www.moldovenii.md/md/people/844/ > accesat 02 Februarie 2019.
334 Domnii Țării Moldovei, Chișinău, Civitas, 2005, p. 242-245.
335 ‘Constituția Cărvunarilor’, [On-line]: https://ro.wikipedia.org/wiki/Constituția_Cărvunarilor> accesat 02 

Februarie 2019.
336 ‘7 decembrie 1917 – Primul guvern al Republicii Democratice Moldovenești, 2015’ [On-line]: https://

www.timpul.md/articol/7-decembrie-1917---primul-guvern-al-republicii-democratice-moldove-
neti-84137.html > accesat 02 Februarie 2019.
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Realitatea istorică cunoaște și alte acte juridice, care ne permit să afir-
măm că atât în perioada medievală cât și cea, numită în Europa secolelor 
XVIII-XIX, ca modernă, „dreptul moldovenesc capătă un caracter exclusiv 
național din toate punctele de vedere: percepțional, personal și lingvistic 
„337 și merită să fie recunoscut și studiat ca o disciplină obligatorie în spațiul 
academic al Republicii Moldova.

Vorbesc despre statutarea dreptului moldovenesc luând în considerație 
și condițiile de existență a statului care după afirmațiile lui Grigore Ure-
che Moldova s-a dezvoltat, aflându-se „în calea tuturor răutăților”338, fiind 
așezată geografic la intersecția imperiilor Roman de Răsărit/bizantin (476-
1453), Otoman (1223-1923), Rus (1721-1917), Habsburgic (până în 1867) 
și Austro-Ungar (1867-1918), la intersecția a trei culturi mondiale (slavonă, 
latină și orientală), la intersecția a trei religii și trei ideologii339. La acest capi-
tol vom constata și faptul, că Moldova de Răsărit din interfluviile Nistru, 
Prut-Dunăre, n-a participat la formarea Statului Român ce s-a produs acum 
160 de ani, în 1862. Ea s-a aflat în componența Rusiei Țariste mai mult de 
o sută de ani, 22 de ani în componența României regale, peste 50 de ani în 
componența Uniunii sovietice.

Însă, poporul nostru, dornic de libertate, pe parcursul secolelor și –a 
păstrat identitatea națională – moldoveni și limba maternă – moldovenească 
iar statul și-a îndeplinit misiunea sa, la nivel regional, în toate perioadele sale 
de existență – protejarea drumului comercial din nordul Europei spre Marea 
Neagră, numit – „Drumul comercial moldovenesc”, apărarea creștinătății, 
păstrarea coridorului între Vest și Est, astăzi numit de unii cercetători „Podul 
de aur” între două părți ale Europei: Răsărit și Asfințit340341342.

Atunci când se studiază dezvoltarea constituțională a Republicii Mol-
dova, constituționaliștii moldoveni cercetează dezvoltarea statului moldo-
venesc în context, nu numai cu actele juridice fundamentale a Moldovei 
medievale și a perioadei istorice moderne, dar și în context cu Constituțiile 
RASSM din 1925 și 1938 și mai ales cu Constituțiile RSSM din 1941 și 
1978343344345.
337 GAFTON Mihai, Evoluția constituțională in Moldova medievală: o privire asupra actului juridic, Culegere 

de materiale a Conferinței științifice inter universitare a tinerilor cercetători la tema „Evoluția constitu-
ționalismului în Republica Moldova”, Chișinău, USEM, 2018.

338 URECHE, Grigore, COSTIN Miron, NECULCE Ion, Letopisetul Tarii Moldovei, Editura Garamond
339 PUȘCAȘ Victor, На перекрёстке всех зол, www.vedomosti.md, 24.02.2017. IRIM. Plus N1(II) 2017
340 LAVRIC Aurelian, Misiunea statului moldovenesc: de la origine pînă în prezent, Materialele conferinței 

științifice internaționale, IRIM, 24-25 martie 2017.
341 PUȘCAȘ, Victor, Dezvoltarea sistemului național de drept prin prisma continuității istorice, Materialele 

conferinței din 24-25 martie 2017, IRIM
342 ROMAN Alexandru, STEPANIUC Vi ctor, LAVRIC Alexandru, „Ștefan cel Mare – făuritor al gloriei Mol-

dovei”, Studiu istoric, Chișinău, 2018, pag. 296-316.
343 GUCEAC Ion, Evoluţia constituţionalismului în Republica Moldova, Chişinău : Tipografia Centrală, 2000, 

pag. 370.
344 CÎRNAŢ Teodor, Drept constituțional, Editura „Prin – Caro” SRL. Chişinău, 2010.
345 GUCEAC Ion, Fenomenul constituționalismului în evoluția Republicii Moldova spre statul de drept, Chi-

șinău, 2003. (coautor: Gheorghe Costachi)
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Însă statalitatea Republicii Moldova la nivel contemporan s-a aflat în 
deplină desfășurare și consolidare la sfârșitul și începutul anilor 80-90 a 
secolului trecut.

Cum menționează primul Președinte al Parlamentului, și primul Preșe-
dinte al Republicii Moldova domnul Mircea Snegur, la începutul anilor „90”, 
în fața societății și a statului stăteau obiectivele:

– ”Organizarea cadrului politic și juridic al statului;
– Pregătirea premiselor pentru deetatizarea patrimoniului obștesc și trece-

rea la economia de piață;
– Crearea condițiilor prielnice pentru emanciparea intelectuală a poporu-

lui, angajarea lui în circuitul valorilor spirituale și morale, dominante în 
spațiul european”346.

Legea N3464 din 31.08.1989, semnată de domnul Mircea Snegur în cali-
tate de Președinte al Prezidiului Sovietului Suprem, a recunoscut necesita-
tea de a lua sub ocrotirea statului limba moldovenească ca limbă de stat, 
care nu este altceva decât una din premisele existenței națiunii moldove-
nești în cadrul formației sale național-statale suverane. În partea introduc-
tivă a Legii este direct stipulat că Legea N3464 „are menirea să contribuie la 
realizarea suveranității depline a republicii” .347

O însemnătate istorică pentru statalitatea Republicii Moldova o are 
Declarația de Suveranitate din 23.06.1990348. Primul Parlament de legis-
latura a XII-a, ales în mod democratic, a recunoscut în acest act istoric, că 
„înțelegând responsabilitatea istorică pentru soarta Moldovei, care are isto-
rie proprie, cultură și tradiții milenare...” a pronunțat actul de autodetermi-
nare a Republicii Moldova ca stat suveran și separării ei față de URSS. A fost 
legiferată restaurarea suveranității depline a poporului moldovenesc, limi-
tată în cadrul statului unional totalitar. Potrivit Declarației legile unionale 
urmau să fie puse în aplicare pe teritoriul Republicii Moldova numai după ce 
erau ratificate de Parlamentul Moldav, iar cele în vigoare, ce contraveneau 
suveranității urmau să fie suspendate. De asemenea, Declarația a instituit 
cetățenia Moldovei, dreptul suveran la teritoriu, proprietate, menținerea 
relațiilor diplomatice directe cu toate țările lumii, respectarea Cartei ONU; 
participarea la crearea unui nou sistem de securitate în Europa și altele.

La 27 iulie 1990, a fost adoptat Decretul cu privire la puterea de stat349. 
Acest act a fundamentat principiile deideologizării puterii, depolitizării 
colectivelor de muncă și de învățământ și separării puterilor în stat.
346 SNEGUR Mircea, Afirmarea independenței Republicii Moldova ca stat independent, www.politicon.md, 

30.08.2013.
347 LEGE cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldovenești Nr. 3465 din 01.09.1989, 

în Veștile Nr. 9, 1989.
348 Declarația suveranității Republicii Sovietice Socialiste nr. 148-XII din 23.06.1990 Veștile nr. 8/192, 

1990.
349 DECRET cu privire la puterea de stat Nr. 201 din 27.07.1990, în Veștile, nr. 8, 1990, 
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Paralel cu adoptarea acestor acte istorice au fost promovate un șir de legi 
constituționale: cu privire la noul Drapel de stat350 și Stema de stat351, schim-
barea denumirii statului352, înlocuirea formelor de proprietate obștească și 
cooperativ – colhoznică cu proprietatea publică și privată353 și altele.

Aceste prevederi au primit un veșmânt constituțional necesar, fiind 
introduse în Constituția din 15 aprilie 1978, care au funcționat până la 29 
iulie 1994354.

Procesul de tranziție a consolidării statalității moldovenești la nivel 
internațional a fost finalizat prin Declarația de Independență din 27 august 
1991 care a proclamat că:

„Republica Moldova este un stat suveran, independent și democratic, 
liber să-și hotărască prezentul și viitorul, fără de nici un amestec din afară, în 
conformitate cu idealurile și năzuințele sfinte ale poporului în spațiul istoric 
al devenirii sale naționale”355.

 Cu siguranță putem constata că actele normative, inclusiv și cele 
politico-juridice, care stabileau și stabilesc orânduirea statală a statului nos-
tru, reprezintă o identitate constituțională în dezvoltare și constituie patri-
moniul constituțional al Republicii Moldova.

Astăzi suveranitatea și independența statului Moldovenesc – Republica 
Moldova, confirmată prin referendumul național din 6 martie 1994356, numit 
la „Sfat cu poporul” în cadrul căruia peste 95 la sută din participanți s-au 
expus pentru consolidarea statalității, sânt recunoscute de circa 180 de 
state ale lumii, dintre care cu peste 150, fiind stabilite relații diplomatice357. 
Republica Moldova este membru cu drepturi depline a celor mai prestigi-
oase organizații internaționale: ONU, OSCE, Consiliul Europei și altele.

Ca răspuns la unele provocări, Parlamentul Republicii Moldova la 
31.03.2016, a declarat că „își confirmă devotamentul față de principiul 
incontestabilității articolului 1 din Constituție, care stabilește că Republica 
Moldova este un stat suveran și independent, unitar și indivizibil”358.
350 HOTĂRÎRE despre aprobarea Regulamentului cu privire la Drapelul de Stat al Republicii Sovietice Socia-

liste Moldoveneşti Nr. 17 din 12.05.1990 (LEGE privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova Nr. 217 
din 17.09.2010) 

351 LEGE cu privire la Stema de Stat a Republicii Moldova Nr. 337 din 03.11.1990, în Veştile Nr. 11, 1990 
(LEGE privind Stema de Stat a Republicii Moldova Nr. 32 din 07.03.2013, în Monitorul Oficial Nr. 
97-103, 2013. [On-line]: http://lex.justice.md/md/347647/)

352 LEGE cu privire la schimbarea denumirii statului R.S.S. Moldova în Republica Moldova Nr. 589 din 
23.05.1991, în Monitorul Oficial Nr. 7-10, 1991

353 Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova nr. 98-101/709 din 10 august 2000).

354 Constituția RSS Moldovenești (1978), abrogată prin Constituția din 29.07.1994
355 LEGE privind Declarația de independentă a Republicii Moldova Nr. 691 din 27.08.1991, în Monitorul 

Oficial Nr. 11-12, 1991.
356 Referendumul din Republica Moldova, 1994, [On-line]: https://ro.wikipedia.org/wiki/Referendumul_

din_Republica_Moldova,_1994 
357 Politica Externă a Republicii Moldova. [On-line]: http://www.mfa.gov.md/cooperare-bilaterala/ 
358 HOTĂRÎRE pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la inviolabilitatea 



269

JUSTIȚIA CONSTITUȚIONALĂ

Aspirațiile societății moldovenești sânt statornicite în Constituția Repu-
blicii Moldova, anul acesta, la 29 iulie vom marca un sfert de secol de la 
adoptarea acesteia .

În Preambulul Constituției se stipulează că „Având în vedere continuita-
tea statalității poporului moldovenesc în contextul istoric și etnic al deveni-
rii lui ca națiune” se adoptă actuala Constituție359.

Articolul 7 al acestui act fundamental confirmă că „Constituția Republicii 
Moldova este Legea ei supremă. Nici o lege și nici un alt act juridic care con-
travine prevederilor Constituției nu are putere juridică.” 360

Marcând la data de 02 februarie 2019, jubileul de 660 de ani de la înte-
meierea Statului Moldovenesc, parte a căruia am fost de la înființare, putem 
concluziona că Republica Moldova ca stat suveran și independent are toate 
actele în regulă, afirmate prin sistemul de drept național și confirmate de 
dreptul internațional.

suveranității, independenței și neutralității permanente a Republicii Moldova Nr. 47 din 31.03.2016, în 
Monitorul Oficial Nr. 90-99, 2016. 

359 Constituția Republicii Moldova, 29 iulie 1994, Monitorul oficial al Republicii Moldova, nr.1 din 12 
august 1994.

360 Ibidem.
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DEZVOLTAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE DREPT PRIN 
PRISMA CONTINUITĂŢII ISTORICE

Victor PUŞCAŞ 
Doctor în drept, Conferenţiar universitar

Statul sovietic, din care făcea parte şi Republica Sovietică Socialistă Mol-
dovenească, inclusiv ştiinţa sovietică, recunoştea noţiunile de stat, consti-
tuţie, Soviet Suprem, dar nu se investigau noţiunile de statalitate, constitu-
ţionalism şi parlamentarism.

De exemplu, noţiunea de statalitate n-o s-o găsim nici într-un dicţio-
nar fie sovietic, fie DEX-ul, sau alte dicţionare. În opinia noastră noţiunile 
stat-statalitate, constituţie-constituţionalism şi parlament-parlamentarism 
nu sunt sinonime. Abia în ultimii 10-15 ani au început să apară interpretări, 
ştiinţifice ale noţiunilor de statalitate, constituţionalism şi parlamentarism.

Dar ne vom opri la tema „statalitatea”.
După cum afirmă autorul V.Beniuc361 „Statalitatea” semnifică nu doar 

componentele structurale ale statului, dar şi nivelul, calitatea funcţionării 
acestuia, intensitatea şi eficienţa cu care instituţiile statului intervin în viaţa 
şi activitatea cetăţeanului. Noţiunea dată nu este una doar explicativă, dar 
şi de evaluare a numărului şi eficienţei structurilor statale, corespunderii 
necesităţilor sociale şi intereselor personale ale cetăţeanului.

Autorul Gheroghe Rusnac362 constată că „Statalitatea înseamnă o etapă 
de dezvoltare a ţărilor care au reuşit să-şi creeze propriul stat, ori să reani-
meze statalitatea pierdută anterior.

Statalitatea nu este doar un atribuit al societăţii şi nu indice al dezvoltării 
acesteia, dar şi o ideologie, o orientare social-politică şi culturală îndreptată 
spre dezvoltarea statului, protecţia lui şi perfecţionarea organizării politice a 
societăţii”. Şi mai departe „Nu statul, nu organizarea de stat ci etapa istorică 
de dezvoltare a ţărilor sau a naţiunilor care au reuşit să-şi creeze propriul 
stat”.

Fiind de acord cu punctele de vedere ale autorilor V.Beniuc şi Gh.Rusnac 
vom concluziona că şi statalitatea, şi constituţionalismul şi parlamentaris-
mul, ne vorbesc, în opinia noastră despre perceperea în masă a acestor naţi-
uni şi folosirea largă a lor în folosul poporului.

361 Valentin Beniuc. Statalitatea Republicii Moldova: factorii turbulenţi şi de stabilizare. Culegere de arti-
cole ştiinţifice. Chişinău 2017 p.83 

362 Gheorghe Rusnac. Statul şi societatea polietnică. Moldova în anii 90. Materialele simpozionului mol-
do-german (Chişinău 13-18 octombrie 1996) Chişinău 1997, p.134
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După cum recunoaşte autorul Vladislav Grosul363 că în mod inevitabil 
crearea statului moldovenesc era însoţită de „Потребность молдаван в 
своей государственности” (cerinţa vitală a moldovenilor de a avea stat şi 
statalitate-traducerea V.P.)

Potrivit art.1 alin.(3) din Constituţie364 „Republica Moldova este un stat 
de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile 
lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic 
reprezintă valori supreme şi sunt garantate”.

Valorile constituţionale pot fi protejate prin sistemul naţional de drept.
Este cunoscut faptul că fiecare stat suveran şi independent dispune de 

un sistem propriu de drept. Dar orice sistem naţional de drept face parte 
din „familii de drept” sau „mari sisteme de drept” care se constituie şi se 
dezvoltă în baza unor principii comune caracteristice unor grupuri mari de 
ţări şi care au particularităţi juridice comune.

Majoritatea absolută a cercetătorilor evidenţiază următoarele mari sis-
teme de drept: romano-germanic, anglo-saxon, dreptul musulman, dreptul 
socialist, dreptul hindus, dreptul chinez, dreptul japonez şi altele.

Ne vom opri la primele trei sisteme:
– Sistemul dreptului romano-germanic. Statele care aderă la acest sis-

tem dau prioritate legii ca izvor de drept. Se are în vedere în primul rînd 
existenţa constituţiilor şi a legilor constituţionale cu acte normative funda-
mentale ale statelor precum şi toate actele cu caracter normativ.

Perceptul că legea e putere, că legea poate schimba starea lucrurilor 
se află la baza sistemului romano-germanic, care mai este numit ca sistem 
european, sau sistem continental.

– Sistemul dreptului anglo-saxon sau common-law. Acest sistem este 
opus sistemului romano-germanic. La baza sistemului se află precedentul 
judiciar.

Autorii români Maria Dvoracec şi Gheorghe Lupu365 constată că: com-
mon-law-ul este o creaţie a judecătorului, conţine reguli statornice pe cale 
judecătorească prin hotărîri, care devin obligatorii – în cazurile similare 
pentru instanţele inferioare. Norma juridică de common-law urmăreşte să 
de-a o soluţie într-un proces şi nu să formuleze reguli generale de conduită 
pentru viitor… într-o viziune generală, preocuparea dominantă a normelor 
de common-law este restabilirea imediată a ordinii juridice tulburate şi nu 
stabilirea normelor de bază a societăţii.

Statele lumii cum ar fi Marea Britanie, SUA, Australia şi altele în activita-
363 Vladislav Grosul. Традиции молдавской государственности. Culegere de articole ştiinţifice. Chişinău 

2017, p.7
364 Constituţia Republicii Moldova. Comentariu Chişinău, 2012
365 Maria Dvoracek şi Gheorghe Lupu. Teoria generală a dreptului. Iaşi 1966, p.166
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tea judecătorească folosesc tradiţiile şi obiceiurile înrădăcinate necodificînd 
legislaţia, iar unele neavînd chiar şi constituţii.

– Sistemul dreptului socialist făcea parte din marile sisteme de drept, 
fiind fundamentul dreptului dintr-un şir de state: URSS, Europa de Est şi 
Centrală, Asia, America. Deobicei împărtăşeau acest sistem statele care 
construiau socialismul şi comunismul fiind contrapuse „dreptului burghez”.

Cum constată unii cercetători366 „Dreptul socialist pretindea a fi un 
sistem de drept superior tuturor tipurilor de drept existent anterior, pre-
cum şi dreptului existent în statele contemporane care nu se atribuiau la 
„orînduirea socialistă”. „Deşi a preluat, incontestabil, de la sistemul drep-
tului romano-germanic unele aspecte (de exemplu, împărţirea dreptului pe 
ramuri) sistemul dreptului socialist nu recunoştea divizarea în drept public 
şi drept privat, considerînd, în virtutea unor raţiuni ideologice, că întreaga 
reglementară legală este de drept public”.

Vom constata că o trăsătură caracteristică a acestui sistem a fost şi orga-
nizarea judiciară specifică, şi organizarea autorităţilor publice în genere. 
După cum ştim acest sistem în linii mari s-a prăbuşit odată cu dizolvarea 
federaţiei sovietice.

Mulţi cercetători, indiferent de poziţiile care le promovează, nu neagă 
noţiunea de federaţie sovietică, precum nici participarea Moldovei ca 
subiect al acestei federaţii, în cadrul Uniunii Sovietice. Astfel, nu poate fi 
negat nici faptul că pînă în 1990 Moldova dispunea de un sistem de drept 
socialist. Însă, odată cu tranziţia de la un stat totalitar la un stat de drept şi 
democratic, de la o economie arhicentralizată la o economie de piaţă, de la 
monopolul unei partid la pluripartitism şi pluralismul de opinie, a fost nece-
sar de a asigura şi trecerea de la sistemul socialist de drept la sistemul de 
drept naţional fundamentat pe doctrina de drept romano-germanică.

Dezvoltarea vertiginoasă a orînduirii statale a Republicii Moldova pe 
baza democratică a început odată cu constituirea noului parlament (aprilie 
1990). Cum menţionează primul Preşedinte al Parlamentului ales în mod 
democratic şi primul Preşedinte al Republicii Moldova, dl M.Snegur, la înce-
putul anilor „90” în faţa guvernării stăteau următoarele obiective:

– Organizarea cadrului politic şi juridic al statului;
– Pregătirea premiselor pentru deetatizarea patrimoniului naţional şi 

trecerea la economia de piaţă;
– Crearea condiţiilor prielnice pentru emanciparea intelectuală a 

poporului, angajarea lui în circuitul valorilor spirituale şi morale, 
dominante în spaţiul european.

Astfel de obiective au fost realizate prin acte istorice politico-juridice 
cum ar fi:
366 Boris Negru – Alina Negru. Teoria generală a dreptului şi statului. Chişinău, 2006, pag.395
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a) Declaraţia de suveranitate din 23.06.1990 care a statuat:
– legile unionale urmau să fie puse în aplicare numai după ce erau rati-

ficate de parlamentul moldav;
– stabilirea dreptului suveran la teritoriu şi proprietate;
– înlocuirea formelor de proprietate personală şi cooperatist-

colhoznică cu proprietatea privată şi de stat;
– respectarea cartei ONU etc.

b) Decretul cu privire la puterea de stat din 27.07.1990 a fundamentat:
– deideologizarea puterii, depolitizarea colectivelor de muncă şi de 

învăţămînt;
– separarea puterilor: legislativă, executivă şi judecătorească etc.

c) Declaraţia de independenţă din 27.08.1991 a proclamat că Republica 
Moldova este un stat suveran, independent şi democratic, liber să-şi 
hotărască prezentul şi viitorul fără nici un amestec din afară, în confor-
mitate cu idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului în spaţiul istoric şi 
etnic al devenirii sale naţionale.

d) Concepţia reformei judiciare şi de drept din 21.06.1994367 a argumentat 
necesitatea reformării:
– ştiinţei şi învăţămîntului juridic;
– formării cadrului legislativ naţional;
– formării noului sistem judecătoresc, a Consiliului Superior al Magis-

traturii, Curţii Constituţionale, Procuraturii, avocaturii, notariatului, 
altor organe de ocrotire a normelor de drept şi altele.

Aceste acte istorice şi-au găsit locul cuvenit în Constituţia Republicii 
Moldova din 29.07.1994 care în art.1 stipulează că:

„(1) Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi 
indivizibil.”

Constituţia a devenit vîrful piramidei a sistemului de drept în Republica 
Moldova.

Avînt în vedere importanţa deosebită a actelor normative, necesitatea 
instituirii de mijloace, metode şi tehnici prin care raporturile sociale iau 
forma juridică, a realizării unor principii unificate în materie de creaţie a 
actelor normative pentru asigurarea elaborării şi adoptării unor acte norma-
tive de calitate şi eficienţă, pentru garantarea transparenţei procesului deci-
zional, precum şi necesitatea asigurării compatibilităţii actelor normative cu 
legislaţia comunitară prin procedura de armonizare Parlamentul a adoptat 
Legea nr. 780 din 27.12.01 privind actele legislative şi Legea nr. 317 din 
18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi locale.

367 Hotărîrea Parlamentului nr. 142 din 21.06.1994 privind aprobarea Concepţiei reformei judiciare şi de 
drept în Republica Moldova (M.O. nr. 006 din 30.06.1994)
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Ambele reglementări ale Parlamentului sunt chemate să contribuie la 
calitatea actelor juridice. La elaborarea, adoptarea şi aplicarea actelor nor-
mative se respectă principiile:

– oportunităţii, coerenţei, consecvenţei şi echilibrului între reglemen-
tările concurenţei;

– consecutivităţii, stabilităţii şi predictibilităţii normelor juridice;
– transparenţei, publicităţii şi accesibilităţii;
– fundamentării ştiinţifice;
– să fie compatibile cu Constituţia şi tratatele internaţionale la care 

Republica Moldova este parte.
Vom menţiona că principiul supremaţiei legii implică incontestabil adop-

tarea unui cadru legal adecvat statului de drept368.
În perioada de după adoptarea Constituţiei, în linii mari, legislaţia 

Republicii Moldova a fost codificată în coduri de legi.
Astfel au fost adoptate codurile: civil şi de procedură civilă, penal şi de 

procedură penală, contravenţional, al muncii, fiscal, al educaţiei, funciar, 
vamal, subsolului, transporturilor rutiere şi feroviar, electoral şi altele.

În literatura de specialitate autorii B.Negru şi A.Negru369, T.Cîrnaţi370, 
E.Mohorea371, E.Botnari şi R.Eşanu şi alţii interpretează în mod diferit com-
ponenţele sistemului de drept.

T.Cîrnaţi de exemplu, socoate că în conceptul cuvîntului „sistem” sunt 
incluse trei categorii:

„– sistemul juridic – caracterizează întreaga realitate juridică a societăţii 
(sistemul dreptului, sistemul legislaţiei, raporturile juridice, cultura şi 
conştiinţa juridică etc.);

– sistemul legislaţiei – cuprinde ansamblul tuturor actelor normative 
care sunt în vigoare;

– sistemul de drept caracterizează structura dreptului”.
Dar sistematizînd opiniile se poate de concluzionat că „Sistemul drep-

tului este totalitatea normelor juridice, instituţiilor juridice şi ramurilor de 
drept adoptate şi asigurate de către stat în vederea reglementării relaţiilor 
sociale.372”

În sistemul dreptului un loc deosebit în ocupă principiile juridice: 
general-ramurale, interramurale şi ramurale care reprezintă un tot întreg al 
sistemului de drept.

Potrivit dicţionarului juridic-norma juridică este regula generală de con-

368 Puşcaş Victor. Supremaţia legii în statul de drept. Revista naţională de Drept. 2003, nr.10
369 B.Negru, A.Negru. Teoria generală a dreptului. Chişinău, 2006, p.381-383
370 N.Cîrnaţ. Dreptul constituţional. Chişinău, 2010, p.27-28
371 E.Mohorea, E.Botnari şi R.Eşanu. Dreptul ca sistemul şi sistemul dreptului. p.70-79 tinread.usarb.md 
372 http://drept.md.wordpress.com/cursuriuniversitare 
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duită, obligatorie şi impersonală instituită prin lege şi a cărei aplicare este 
asigurată în caz de necesitate de forţa de constrîngere a statului.

În literatura de specialitate sunt admise diferite trăsături ale normelor 
juridice373,374 care explică direcţionarea aplicării lor.

Vom analiza acele trăsături ale actelor normative recunoscute de legis-
laţia Republicii Moldova.

Potrivit art.3 din Legea privind actele legislative actul normativ poartă un 
caracter imperativ şi este însoţit de următoarele trăsături:

– statul – se adoptă de instituţiile statului cu împuterniciri constituţio-
nale în acest domeniu;

– coercitiv şi obligatoriu pentru că toate actele se aplică prin convin-
gere.

Dacă nu se respectă intervine constrîngerea:
– unipersonal – aplicabil în mod oral şi continuu fiecărui individ.
– Are un caracter general serveşte ca un etalon de conduită.
Astfel putem concluziona că norma juridică este elementul necesar şi 

primar al sistemului dreptului.
Instituţiile juridice reprezintă un ansamblu de norme juridice care au un 

obiect de reglementare specifică. Gruparea normelor potrivit obiectului de 
reglementare se pot conţine în oricare lege, cod de legi, Constituţia.

La rîndul său o normă juridică poate fi exprimată fie într-o secţiune, fie 
capitol, fie titlu.

De exemplu prin titlul III din Constituţie, capitolul IV, secţiunea I, artico-
lele 60-67 este exprimată instituţia juridică privind reglementările generale 
ale statutului Parlamentului, formării Parlamentului şi atribuţiilor de bază ale 
Parlamentului.

În capitolul VII al codului penal este exprimată instituţia juridică a 
infracţiunilor contra familiei şi minorilor, în titlul III capitol II secţiunea 1 este 
exprimată instituţia juridică a dobîndirii şi încetării dreptului de proprietate.

Generalizînd cele expuse conţinutul sistemului dreptului, după cum 
afirmă autorul B.Negru375 poate fi definită ca o „unitate integrantă a nor-
melor juridice, împărţite pe instituţii, subramuri şi ramuri în conformi-
tate cu obiectul şi metode de reglementare juridică, legate între ele prin 
relaţii ierarhice şi coordonatoare şi care au ca centru principiile juridice, 
exprimînd într-o formă concentrată esenţa şi menirea socială a dreptului 
la etapa dată”.

Ştiinţa teoriei generale a dreptului cunoaşte mai multe divizări ale 
dreptului însă la general sunt recunoscute două categorii.
373 Armefis – noţiuni-juridice blogsport.md 
374 www.usem.md/uploads/files.note de curs 
375 Boris Negru. Alina Negru. Teoria generală a dreptului şi statului. Chişinău, 2006, pag.383
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Dreptul public – apără şi promovează interesele statului.
Dreptul privat – apără şi promovează interesele particularilor (persoane 

fizice şi juridice).
Făcînd o trecere în revistă a ramurilor de drept vom constata că princi-

palele ramuri de drept în Republica Moldova sunt: Dreptul constituţional, 
dreptul administrativ, dreptul contravenţional, dreptul penal, dreptul pro-
cesual penal, dreptul execuţional penal, dreptul vamal, dreptul financiar, 
dreptul funciar, dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul muncii, drep-
tul protecţiei sociale, dreptul familiei, dreptul internaţional privat, dreptul 
mediului, dreptul bancar şi altele.

La acest capitol vom menţiona următoarele:
– În Republica Moldova nu există o listă oficială a ramurilor de drept;
– Ramurile dreptului se află într-o continuă dezvoltare.
Unele din ramuri, de exemplu dreptul constituţional, nerecunoscut de 

către dreptul socialist a fost introdus în Republica Moldova la începutul ani-
lor „90”. La 5 septembrie 1994 a apărut prima catedră de „Drept constitu-
ţional şi drept administrativ” în cadrul Universităţii de stat din Moldova. În 
prezent noţiunea de drept constituţional este utilizat pe larg în toate insti-
tuţiile de învăţămînt superior în care funcţionează facultăţi (departamente) 
de drept.

Am putea concluziona că ramurile de drept precum şi desprinderea noi-
lor discipline de drept se află la etapa începătoare de dezvoltare.

Cum afirmă diferiţi autori376,377,378 în Republica Moldova se consideră 
izvoare formale ale dreptului:

– Constituţia;
– Legile constituţionale;
– Legile organice;
– Decretele Preşedintelui Republicii Moldova cu caracter normativ;
– Hotărîrile Curţii Constituţionale;
– Regulamentul şi hotărîrile Parlamentului;
– Ordonanţele şi hotărîrile Guvernului;
– Hotărîrile normative ale autorităţilor publice locale;
– Contractul normativ;
– Contractele (tratatele) internaţionale;
– Cutuma juridică;
– Codul regulilor religioase;
– Precedentul judiciar, practica judiciară şi jurisprudenţa.

376 Negru Boris, Negru Alina. Teoria generală a dreptului şi a statului. Chişinău, 2006, pag.292-319
377 Cîrnaţ Teodor. Drept constituţional. Chişinău 2010. pag.22-25
378 Noţiunea de izvor de drept şi caracteristica izvoarelor formale ale dreptului. www.referate.com/refe-

rate.drept 
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Astfel putem concluziona că „prin izvor de drept se înţelege acea formă 
specifică, particulară de exprimare a normelor juridice care sunt determi-
nate de modul de adoptare sau de sancţionare al or de către stat”.

Ne vom opri mai detaliat la izvorul de drept „Precedentul judiciar, prac-
tica judiciară, jurisprudenţa”

De rînd cu depăşirea sistemului de drept socialist care îngloba în sine 
caracterul formal al drepturilor cetăţeneşti, începînd cu anii „90” autorită-
ţile publice ale Republicii Moldova au demonstrat o intenţie clară privind 
implementarea în dreptul naţional a valorilor şi standardelor internaţionale 
de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

În acest scop la 28.07.1990379 Republica Moldova a aderat la Decla-
raţia Universală a Drepturilor Omului şi a ratificat pactele internaţionale 
cu privire la drepturile civile, politice, economice sociale şi culturale iar la 
10.051991380 a aderat la cele mai importante instrumente juridice interna-
ţionale referitoare la drepturile omului.

Prin art.4 din Constituţie s-a recunoscut că normele de drept interna-
ţional ratificate de Republica Moldova devin parte integră a sistemului de 
drept naţional.

La 13 iulie 1995 Republica Moldova a devenit membru al Consiliului 
Europei381, iar la 24 iulie 1997382 a ratificat Convenţia Europeană a Dreptu-
rilor Omului, deschizînd calea pentru cetăţenii Republicii Moldova de a se 
adresa la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Reorientarea legislaţiei naţionale la standardele europene şi internaţio-
nale de protecţie a drepturilor omului a ridicat în doctrina juridică problema 
oportunităţii aplicării în sistemul nostru de drept continental a unui izvor de 
drept caracteristic sistemului anglo-saxon-precedentul judiciar.

În această ordine de idei apar un şir de întrebări: care este rolul 
precedentului judiciar; este oare necesară această instituţie pentru sistemul 
de drept al Republicii Moldova; şi dacă da, ce model de precedent trebuie de 
implementat în sistemul naţional de drept pentru aplicarea jurisprudenţei 
CtEDOi care este rolul şi locul jurisprudenţei şi practicii judiciar în sistemul 
de drept naţional şi dacă sunt obligatorii la înfăptuirea justiţiei?

Autorul acestor rînduri împreună cu alţi cercetători383 au încercat să răs-
379 Hotărîrea Parlamentului din 28.07.1990 (Veştile nr.8/223 1990) „Cu privire la aderarea RSS Moldova la 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi ratificarea pactelor internaţionale ale drepturilor omului.”
380 Hotărîrea Parlamentului din 10.09.91 privind aderarea Republicii Moldova la instrumentele juridice 

internaţionale referitoare la drepturile omului (M.O. nr.6 din 30.10.1991)
381 Hotărîrea Parlamentului nr. 522 din 12.07.1995 (M.O. nr. 41 din 28.07.95 privind ratificarea statutului 

Consiliului Europei)
382 Hotărîrea Parlamentului nr. 1298 din 24.07.1997 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea dreptu-

rilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi a unor protocoale adiţionale la această Convenţie
383 Victor Puşcaş, Veaceslav Zaporojan. Precedentul judiciar, practica judiciară şi jurisprudenţa (similitudini 

şi deosebiri). Revista Naţională de Drept nr. 4 aprilie 2008
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pundă la aceste întrebări şi în aprilie 2008 au ajuns la concluzia că hotărîrile 
CEDO nu pot fi aplicate ca precedente judiciare de instanţele judiciare naţi-
onale. Ele pot fi aplicate prin intermediul:

– practicii judiciare formate în baza hotărîrilor explicative ale Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie;

– soluţiilor de aplicare a legilor date pe cauze concrete de Curtea 
Supremă de Justiţie;

– soluţiilor date de Curtea Constituţională pe excepţiile de neconstitu-
ţionalitate;

– poziţiilor de drept ale instanţelor naţionale formate în baza poziţiilor 
de drept ale CtEDO.

Dar problema uniformităţii practicii judiciare există şi nu numai la nivel 
de societate Parlamentul nu o singură dată a încercat să intervină în apli-
carea uniformă a legislaţiei, reieşind din faptul că potrivit art.66 lit.a) din 
Constituţie anume Parlamentului îi revine atribuţia „interpretează legile şi 
asigură unitatea reglementărilor legislative pe întreg teritoriul ţării”

În acest aspect Parlamentul a abilitat Curtea Supremă de Justiţie cu 
dreptul de a examina demersurile în interesul legii care fiind obligatorii ori-
entau instanţele judecătoreşti spre aplicarea uniformă a legilor. Însă potrivit 
art.3696 din CPP în redacţia Legii nr. 809 din 10.04.1996 s-a recunoscut că 
„Hotărîrile se adoptă numai în interesul legii, nu au efect asupra hotărîrilor 
judecătoreşti examinate şi nici cu privire la situaţia părţilor din acele proce-
se”384.

Paralel Parlamentul la 21.07.2006 a introdus răspundere disciplinară 
pentru judecătorii care admiteau interpretarea sau aplicarea neuniformă 
a legislaţiei, dacă acest lucru nu era justificat de schimbarea practicii judi-
ciare. Puteau fi sancţionaţi în mod diferit inclusiv cu eliberarea din funcţie 
în corespundere cu art.22 din Legea cu privire la statutul judecătorului385.

Însă prin Hotărîrea Curţii Constituţionale din 14.12.2010386 această pre-
vedere din statutul judecătorului a fost declarată neconstituţională deoa-
rece nici Colegiul de disciplină nici Consiliul Superior al Magistraturii nu pot 
deţine atribuţii de a interveni în aprecierea temeinicii şi legalităţii hotărîrilor 
judecătoreşti. Actul justiţiei poate fi verificat şi apreciat numai de instanţa 
judecătorească ierarhic superioară.

Pe linia legislativă şi Parlamentul la 31 mai 2009 a exclus demersul în 
interesul legii din competenţa Curţii Supreme de Justiţie.

Însă Parlamentul urmărind scopul unificării practicii judiciare în 2012 a 
384 Legea nr. 809 din 10.04.1996 pentru modificarea Codului de procedură penală (M.O. nr. 61 din 

20.09.1996)
385 Legea nr. 544 din 20.07.1995 „Cu privire la statutul judecătorului (M.O. nr. 117 din 15.08.2002)
386 Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 28 din 14.12.2010 (M.O. nr. 254 din 24.12.2010)
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introdus un nou mecanism – Avizul consultativ al Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie.

Potrivit art.122 CPC. Dacă în Procesul judecării pricinii într-o instanţă de 
judecată se atestă dificultăţi la aplicarea corectă a normelor de drept mate-
rial sau procedural, instanţa de judecată solicită plenului CCJ, din oficiu sau 
la cererea participanţilor la proces, să emită un aviz consultativ cu privire 
la modul de punere în aplicare a legii. Avizul consultativ poartă un caracter 
obligatoriu pentru toate instanţele judecătoreşti387.

Însă instanţele judecătoreşti au ajuns la concluzia că avizele consultative 
obligatorii precum şi hotărîrile explicative le încălcă independenţa la 
înfăptuirea justiţiei. Completul de judecători ai Curţii de Apel Chişinău au 
ridicat excepţia de neconstituţionalitate în privinţa articolelor 2 lit.c) şi d), 
16 lit.d) şi a sintagmei „şi adoptă hotărîri cu caracter explicativ” din art.16 
lit.c) al Legii nr.789 din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de 
Justiţie, precum şi a art.122 din CPC.

Prin decizia nr. 88 din 22.11.2016388 Curtea Constituţională a declarat 
sesizarea privind neconstituţionalitatea atribuţiei Curţii supreme de Justiţie 
în privinţa pronunţării hotărîrilor explicative şi avizelor consultative inadmi-
sibilă.

Respingînd sesizarea Curtea Constituţională face trimitere la două hotă-
rîri ale sale anterioare care în pct. 24 descrie pct.97 din Hotărîrea nr. 2 din 
09.02.2016389 cu următorul conţinut „97. Independenţa judecătorilor este 
unul dintre principiile fundamentale de organizare şi realizare a justiţiei. În 
aplicarea legii, independenţa judecătorilor exclude noţiunea de ierarhie, subor-
donare. Având rolul de a soluţiona litigiile în mod obiectiv, conform legii, şi fiind 
o putere prin ei înşişi, judecătorii nu pot primi ordine, instrucţiuni sau sugestii 
de nici un fel cu privire la activitatea lor judiciară, nici din interiorul, nici din 
afara sistemului judiciar. Principiile internaţionale statuează în mod explicit că 
judecătorii trebuie să ia decizii în deplină libertate şi să acţioneze fără restricţie 
şi fără a fi obiectul unor influenţe, incitări, presiuni, ameninţări sau intervenţii 
nelegale, directe sau indirecte, indiferent din partea cărei persoane vin şi sub ce 
motiv. Judecătorul, în calitate de deţinător al autorităţii judecătoreşti, trebuie 
să-şi poată exercita funcţia sa în deplină independenţă în raport cu toate con-
strângerile/forţele de natură socială, economică şi politică şi chiar în raport cu 
alţi judecători şi în raport cu administraţia judecătorească.”

Tot în hotărîrea din 09.02.2016 curtea stipulează „98. Prin urmare, Cur-
tea reţine că judecătorii trebuie să dispună de suficientă putere şi să fie în 
387 Legea nr. 155 din 05.07.2012 privind modificarea şi completarea Codului de Procedură civilă (M.O. nr. 

185 din 31.08.2012)
388 Decizia nr. 88 din 22.11.2016 a Curţii Constituţionale privind excepţia de neconstituţionalitate…
389 Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 2 din 09.02.2016
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măsură a şi-o exercita în vederea îndeplinirii atribuţiilor. Independenţa jude-
cătorului implică cerinţa soluţionării litigiilor fără nicio ingerinţă, inclusiv din 
partea instanţei ierarhic superioare.”

Însă mai concret în pct.25 din decizie Curtea şi-a expus poziţia cu referire 
la Hotărîrea nr.25 din 22 iulie 2016390 „că asemenea recomandări/explicaţii” 
în mod individual nu pot sta la baza unei hotărîri judecătoreşti, care urmează a 
fi întemeiază exclusiv pe prevederile legale”.

Vom constata că aceste poziţii de drept se întemeiază nemijlocit pe 
art.116 alin.1 din Constituţie care prevede principiul independenţei jude-
cătorilor.

Hotărîrile Curţii Constituţionale, în opinia noastră, confirmă faptul că 
nici precedentele judiciare, nici hotărîrile explicative şi avizele consultative 
ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie nu sunt obligatorii pentru instanţele 
judecătoreşti de drept comun.

Dar cum poate fi privit precedentul judiciar în jurisprudenţa Curţii Con-
stituţionale. Este recunoscut precedentul judiciar sau actul suprem este 
Constituţia. Analizînd jurisprudenţa Curţii Constituţionale putem constata 
că rezolvînd cauzele de contencios constituţional Curtea Constituţională 
recunoaşte precedentul în baza căruia pronunţă chiar şi hotărîri.

De exemplu, prin hotărîrea Curţii Constituţionale din 27.12.2013391 
înalta instanţă a recunoscut că Declaraţia de Independenţă prevalează asu-
pra Constituţiei. Curtea a folosit precedentul consiliului Constituţional Fran-
cez şi a format blocul de constituţionalitate; Declaraţia de Independenţă + 
Preambulul Constituţiei + Conţinutul normativ al Constituţiei. Noi nu sîm-
tem de acord cu o asemenea interpretare392 deoarece în sistemul naţional 
de drept Legea Supremă, care stă în vîrful piramidei sistemului de drept este 
Constituţia. Potrivit art. 7 din Constituţie „Constituţia Republicii Moldova 
este Legea ei Supremă. Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine 
prevederilor Constituţiei nu are putere juridică.”

Prin hotărîrea din 14 octombrie 1999393 privind interpretarea art.4 din 
Constituţie. Curtea a recunoscut că în baza art.4 şi art.8 din Constituţie 
tratatele internaţionale ratificate de Republica Moldova sunt obligatorii 
şi parte componenţă a sistemului de drept a Republicii Moldova. Dar aici 
Curtea a dat o interpretare foarte importantă concordantă cu fundamentul 
sistemului de drept naţional că „tratatele internaţionale au prioritate numai 
390 Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 25 din 22 iulie 2016. (M.O. nr. 355 din 14.10.2016)
391 Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 36 din 05.12.2013 privind interpretarea art.13 alin.(1) din Constitu-

ţia în corelaţia cu Preambulul Constituţii şi Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova (M.O: nr. 
304-310/51 din 27.12.2013)

392 Puşcaş Victor. Dacă se doreşte, de ce să nu se accepte? Ziarul Săptămîna din 10.01.2014
393 Hot.Cc nr. 55 din 14.10.1999 privind interpretarea unor prevederi ale art.4 din Constituţie (M.O. nr. 118 

din 28.10.1999
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asupra legilor interne, dar nu şi asupra Constituţiei”. Această poziţie sau că 
nu este înţeleasă sau chiar este ignorată394.

Expunînd dezacordul folosirii precedentului judiciar în jurisprudenţa 
Curţii Constituţionale, în confirmarea poziţiei noastre vom face trimi-
tere la cercetătorul ştiinţific Ion Guceag395 care afirmă că „familia juridică 
romano-germană a adoptat principiul non exemplis sed legibus juricandum 
est (verdictul nu se pronunţă în temeiul exemplelor ci al legilor).

De aici tragem concluzia că dacă în sistemul de drept anglo-saxon pre-
cedentul judiciar este folosit pe larg, dar credem noi că treptat va fi înlocuit 
prin lege atunci sistemul romano-germanic este fundamentat pe lege. Folo-
sind jurisprudenţa CtEDO să nu uităm că această instituţie înglobează în 
practica sa ambele sisteme, pe cînd sistemul de drept al Republicii Moldova 
ţine de familia statelor care împărtăşesc sistemul romano-germanic.

Concluzii generale
1. Sistemul de drept al Republicii Moldova se fundamentează pe doc-

trina de drept romano-germanică (continentală, europeană).
2. Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege şi 

nici un act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere 
juridică.

3. Odată cu adoptarea Constituţiei, adoptarea codurilor, reformarea 
organelor de ocrotire a normelor de drept, formarea cadrului normativ naţi-
onal s-a sfîrşit etapa de tranziţie de la sistemul socialist de drept la sistemul 
naţional de drept.

4. Precedentul judiciar, hotărîrile explicative şi avizele consultative ale 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie nu sunt obligatorii la înfăptuirea justiţiei.

4. Pactele şi tratatele internaţionale privitoare la drepturile fundamen-
tale ale omului, ratificate de Republica Moldova fac parte din sistemul de 
drept naţional.

Raport prezentat la Conferinţa ştiinţifică 
internaţională „Statalitatea Moldovei: 
continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării”, 
Chişinău 24-25 martie 2017

394 Şterbeţ Valeria. Jurisprudenţa constituţională – izvor al dreptului www.constcourt.md/libview.php 
395 Guceac Ion. Constituţia la răscruce de mileniu. Chişinău, 2013 pag.19
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„DA-ȚI CEZARULUI CE ESTE AL CEZARULUI  
ȘI LUI DUMNEZEU CE ESTE AL LUI DUMNEZEU” 

(Matei. 22.17-22)

Victor Puşcaş 
Dr în drept, conferențiar universitar

În ultimii ani (unii numesc începând cu 2013) Curtea Constituțională a 
Republicii Moldova (în continuare CCRM) devine tot mai încărcată de epi-
tete (mai popular injurii). Chipurile că pronunță hotărâri „convenabile numai 
forțelor proeuropene”, „halucinante”, „absurde”, însoțite de „uzurparea 
puterii în stat”, admit «batjocoră față de Constituție» etc.

Îndeosebi s-au îndesit epitetele după pronunțarea hotărârilor din 17 și 
20 octombrie 2017 privind introducerea interimatului funcției de Preșe-
dinte al Republicii Moldova (în continuare PRM). 

Însă noi nu dorim nici să susținem epitetele în adresa CCRM nici să le 
respingem. Tot așa cum nu dorim, prin analiza faptologică a hotărârilor 
CCRM în aspectul respectării Constituției să favorizăm pe cineva. 

Vom recunoaște că cel mai mare volum de putere este dat judecăto-
rului, îndeosebi celui constituțional, orice hotărâre a căruia este definitivă 
și nu poate fi contestată. Dar este știut și faptul că „atunci când puterea 
are dreptate, dreptatea n-are putere”. Judecătorul, fiind o persoană neutră, 
trebuie să judece imparțial, ținând cont de faptul că o hotărâre poate să 
liniștească spiritele sau invers: să ducă la zdruncinări sociale imprevizibile. 
Public punctul nostru de vedere cu întârziere, fiind în așteptarea publicării 
oficiale a hotărârilor Curții Constituționale a Republicii Moldova din 17 și 
20 octombrie 2017 în Monitorul Oficial, termenul publicării fiind de 10 zile 
de la data adoptării.

La moment dispunem numai de textele neredactate. Suntem siguri că și 
de data aceasta, ca și în 5-6 hotărâri pronunțate anterior, CCRM n-a mani-
festat rolul său de arbitru în societate și în stat, ci a violat, în opinia noastră, 
mai multe norme legale și constituționale. 

Putea CCRM să adopte o altă hotărâre?
Da, dacă îndeplinea funcția de arbitru. În sesizarea guvernului se cerea 

de la CCRM să caute o altă cale de a pune la punct PRM, sugerînd ideea 
că „o eventuală suspendare din funcția de Șef al Statului nu este posibilă”. 
Orice specialist în drept cunoaște că PRM poartă răspundere politică – pen-
tru încălcarea gravă a constituției și juridică – pentru săvârșirea unei infrac-
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țiuni. Alte forme de răspundere a PRM constituția nu prevede. Căutarea 
unei alte forme de răspundere a PRM se aseamănă mai mult cu o „cîrdășie” 
politică. De ce?

1. Pentru a nu se antrena în raporturile a doi actori politici cu programe 
politice diferite, cu agende diferite, CCRM era obligată să nu accepte sesi-
zarea spre examinare. Atribuțiile constituționale nu permit CCRM să soluți-
oneze problemele politice. 

2. CCRM nu a dat o apreciere clară temeiului conflictului: constituțional 
– provocat de regulile constituționale sau instituțional – provocat de felul 
cum se determină comportamentul între actorii politici. În aceste aspecte 
CCRM n-a atras atenția la faptul că potrivit articolului 16 al (5) din Legea 136 
din 17. 07. 2017 cu privire la Guvern „În caz de remaniere guvernamentală 
sau de vacanță a funcției, evaluarea corespunderii candidatului la funcția 
de prim-viceprim-ministru, de viceprim-ministru sau de ministru cerințelor 
stabilite la alin. (1) și (2) se efectuează de către Președintele Republicii Mol-
dova”. Chiar dacă PRM nu a confirmat și a doua oară candidatura propusă, 
CCRM era obligată să impună actorii politici să purceadă la negocieri și 
compromisuri având în vedere situația ca asupra PRM permanent planează 
procedura de Impeachment. 

3. În punctul 57 al hotărârii neredactate a CCRM se determină calita-
tea Președintelui ca „Comandant Suprem al Armatei” și astfel este văzut și 
conflictul. Însă concluzia dată este una greșită. Potrivit articolului 87 alin (1) 
din Constituție, PRM este Comandantul Suprem al Forțelor Armate. Potrivit 
legii N 345 din 25.07.2003 cu privire la apărarea națională, din componența 
forțelor armate fac parte și alte structuri de stat, obligate sub egida PRM să 
realizeze scopuri comune. (art.25 din lege). Conform art. 87 alin (3) PRM „În 
caz de agresiune armată îndreptată împotriva țării, Președintele Republicii 
Moldova ia măsuri pentru respingerea agresiunii, declară stare de război și 
le aduce neîntirziat la cunoștință Parlamentului”. Obligațiile constituționale 
ale Președintelui privind coordonarea efectivă a forțelor armate nu numai că 
permite, dar și obligă PRM să evalueze corespunderea candidatului la funcția 
celei mai importante diviziuni ale forțelor Armate – Armata Națională. 

4. CCRM fiind un arbitru neutru, nu era în drept să formeze o nouă 
normă constituțională – a treia formă de răspundere a PRM – introducerea 
interimatului pentru semnarea decretului de ministru. 

Potrivit art.91 din Constituție putem vorbi despre „Interimatul funcției 
de Președinte”. 

DEX-ul explică că prin noțiunea de interimat, se înțelege „Situația celui 
care exercită în mod provizoriu o funcție în locul titularului” și aceasta o 
face în schimbul unui salariu. 
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Atragem atenția, că Decretul N411 din 24.10.2017 privind numirea 
ministrului apărării a fost semnat de Andrian Candu în calitate de Preșe-
dinte al Parlamentului și nu ca Președinte interimar. Inevitabil apare între-
barea, a fost constituit interimatul sau a fost o rezolvare a cârdășiei între 
guvernare și CCRM. 

Putem afirma că instituția interimatului în Republica Moldova are deja 
o dezvoltare atît științifică (vezi comentariul Constituției din 2012) cît și o 
practică. De exemplu: în perioada 11.09.2009 – 28.12.2010 Președintele 
Parlamentului dl M.Ghimpu a semnat circa 160 de decrete semnîndu-le ca 
„Președinte interimar”, iar dl M.Lupu, fiind Președinte al Parlamentului în 
perioada 28.12.2010 – 23.02.2013 a semnat aproximativ 350 de decrete, 
și iarăși cu semnătura de „Președinte interimar”. 

Atunci cum poate fi apreciat actul semnat de A.Candu? În conformitate 
cu prevederile Constituției, Președintele Parlamentului nu este împuternicit 
sa semneze decrete.

Cu atît mai mult că, în opinia noastră, interimatul în situație temporară 
poate fi introdus în caz de imposibilitate fiziologică pentru motive de boală 
gravă sau acces la demență, iar permanentă – în caz de imposibilitatea PRM 
de a-și exercita atribuțiile mai mult de 60 de zile, sau în cazurile prevăzute 
de art.90 din Constituție. Această normă reglementează vacanța funcției 
de PRM și intervine în caz de expirare a mandatului de demisie, de demi-
tere, de imposibilitate definitivă a exercitării atribuțiilor sau de deces. Astfel 
reglementează normele constituționale și situația privind introducerea inte-
rimatului funcției. 

Cîteva precedente formate de CCRM care, în opinia noastră, devin peri-
culoase pentru sistemul de drept al Republicii Moldova, dezorientează ști-
ința și practica. 

a) În opinia CCRM, Republica Moldova este Republică Parlamentară și de 
aici ea deduce rolul suprem sau superior al Parlamentului în raporturile cu 
PRM și Guvernul. Aș propune judecătorilor constituțional să lase problema 
pe seama științei dreptului constituțional. Știința trebuie să argumenteze ce 
fel de republică există în statul nostru: prezidențială, semiprezidențială sau 
parlamentară. Noi constatăm că nici o formă nu este desăvârșită: în Repu-
blica prezidențială Președintele este în fruntea executivului, semipreziden-
țială – Președintele ales de popor și împreună cu executivul împart atribu-
țiile (ceva aproximativ e la noi), parlamentară – primul ministru – reprezintă 
și legislativul și executivul (bineînțeles avînd atribuții strict determinate). 

b) În opinia CCRM această instituție poate crea noi norme de drept care 
fac corp comun cu Constituția, nu au nevoie să fie validate de Parlament, 
ele fiind aplicabile direct, imediat și fără nici o condiție de formă suplimen-
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tară. Interesantă este logica CCRM: dintr-o parte afirmă că HCCRM N36 
din 05 decembrie 2013 este obligatorie și face corp comun cu Constituția, 
se aplică în direct, din altă parte pronunță avizul din 31 octombrie 2017 
că totuși art.13 din Constituție poate fi modificat la inițiativa unui grup de 
deputați. Adică aici este necesar ca orice modificare a Constituției să fie 
trecută prin albia Constituției.

Vom menționa că hotărîrile CCRM sunt izvoare de drept și nu norme de 
drept. Norme de drept devin numai după ce primesc veșmântul juridic dat 
de către Parlament – „unica autoritate legislativă a statului” În caz contrar 
procesul de formare, adoptare și aplicare de drept iese de sub controlul 
organelor de stat. 

Cu părere de rău, la noi se creează impresia că Parlamentul prea des 
cedează atribuțiile sale altor instituții care produc situații de haos. Fiecare 
organ constituțional trebuie să fie responsabil față de funcțiile sale. 

Dar daca este o cîrdășie?
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REPLICĂ LA PRES_RELIZUL CCM
din 16.03.2016

Victor Puşcaş 
Coautor al Constituţiei R.M.

Replică la pres-relizul Curţii Constituţionale din 16.03.2016 la emisiunea 
„politica”, ora 21.00 din 15 martie 2016 la care am participat în calitate de 
ex-preşedinte al Curţii Constituţionale şi cum mi s-a părut am adus destule 
argumente că Curtea Constituţională sub pretextul încălcării procedurii la 
adoptarea legii Nr.1115 din 05.07.2000 a modificat Constituţia şi a format 
o nouă normă constituţională.

În pres-relizul Curţii Constituţionale mi se dau diferite sfaturi pe care eu 
le socot înjositoare pentru nivelul meu de profesionalism.

Ca să se convingă fiecare despre cele întâmplate, ofer analiza textuală a 
art.78 al Constituţiei din avizul Curţii Constituţionale Nr.6 din 16.11.1999 
(M.O. Nr.133-134 din 02.12.1999), art.78 în redacţia legii Nr.1115 din 
05.07.2000 (M.O. Nr.88-90 din 28.07.2000/ şi art.78 din Hotărârea Curţii 
Constituţionale Nr.7 din 04.03.2016) (www.constcurt.md)

art.78 din 
Aviz

art.78 din legea Nr.1115 din 
05.07.2000 art.78 din HCC din 04.03.2016

(1) Preşedintele Republicii Moldova este ales de 
către Parlament prin vot secret.

(1) Preşedintele Republicii Mol-
dova este ales prin vot universal, 
egal, direct, secret şi liber expri-
mat.

(2)Poate fi ales Preşedinte al Republicii Moldova 
orice cetăţean cu drept de vot care are 35 de 
ani împliniţi, a locuit permanent pe teritoriul Re-
publicii Moldova 10 ani împliniţi şi posedă limba 
de stat.

(2) Poate fi ales Preşedinte al Re-
publicii Moldova cetăţeanul cu 
drept de vot care are 40 de ani 
împliniţi, a locuit sau locuieşte 
permanent pe teritoriul Republi-
cii Moldova nu mai puţin de 10 
ani şi posedă limba de stat.

(3) Este ales candidatul care obţine votul majo-
rităţii deputaţilor aleşi. Dacă nici un candidat nu 
a întrunit această majoritate, se organizează al 
doilea tur de scrutin, între primii doi candidaţi 
stabiliţi în ordinea numărului de voturi obţinut 
în primul tur.

(3) Este declarat ales candidatul 
care a întrunit cel puţin jumăta-
te din voturile alegătorilor ce au 
participat la alegeri.
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(1) Preşedintele Republicii Moldova este ales de 
Parlament prin vot secret.
(2) Poate fi ales Preşedinte al Republicii Moldo-
va cetăţeanul cu drept de vot care are 40 de ani 
împliniţi, a locuit sau locuieşte permanent pe te-
ritoriul Republicii Moldova nu mai puţin 10 ani 
şi posedă limba de stat.
(3) Este ales candidatul care a obţinut votul a 
trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi. Dacă 
nici un candidat nu a întrunit numărul necesar 
de voturi, se organizează al doilea tur de scru-
tin între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea 
numărului descrescător de voturi obţinute în 
primul tur.
(4) Dacă şi în turul al doilea nici un candidat nu 
va întruni numărul necesar de voturi, se organi-
zează alegeri repetate.

(4) În cazul în care nici unul din-
tre candidaţi nu a întrunit aceas-
tă majoritate, se organizează al 
doilea tur de scrutin, între primii 
doi candidaţi stabiliţi în ordinea 
numărului de voturi obţinute 
în primul tur. Este declarat ales 
candidatul care a obţinut cel mai 
mare număr de voturi, cu con-
diţia că numărul acestora e mai 
mare decât numărul voturilor ex-
primate împotriva candidatului.

(5) Dacă şi după alegerile repetate Preşedintele 
Republicii Moldova nu va fi ales, Preşedintele în 
exerciţiu dizolvă Parlamentul şi stabileşte data 
alegerilor în noul Parlament.
(6) Procedura de alegere a Preşedintelui Repu-
blicii Moldova este stabilită prin legea organică.

(5) Procedura de alegere a Preşe-
dintelui Republicii Moldova este 
stabilită prin lege organică.

Sper că prin simpla comparare textuală, nu numai persoanele care se 
socot experţi în dreptul constituţional, analişti politici, unii deputaţi în Par-
lament, mass-media şi alţii se vor convinge că Curtea Constituţională prin 
alin.(1) şi (2) a art.78 din Aviz, prin alin.(1) şi (2) a art.78 din legea Nr.1115 
din 05.07.2000 şi prin alin. (1) şi (2) din art.78 al HCC n-a luat în consideraţie 
concepţia proiectului la lege constituţională şi concepţia legii constituţio-
nale adoptată de către legiuitorul constituant, şi astfel a creat noi norme 
constituţionale şi prin aceasta şi-a depăşit competenţele, limitând astfel 
atribuţiile legiuitorului constituant.
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Având în vedere că mai existau hotărâri ale Curţii Constituţionale din 
04.12.2000; 18.12.2000 şi 20.09.2011 privind interpretarea art.78 decizia 
din 18.05.2001 în redacţia legii Nr.1115 din 05.07.2000 care au legiferat 
reforma constituţională, Curtea Constituţională era obligată să demon-
streze prin argumente motivele depăşirii lor.

Atragem atenţia, că trecând la alegerea Preşedintelui de către Parlament 
la alegerea lui de către popor, ar fi fost necesar de a restabili şi un şir de 
atribuţii de care dispune Preşedintele până la adoptarea legii Nr.1115 din 
05.07.2000, de exemplu restabilirea art.82-83, art.98 – investitura, art.101 
– Prim-ministrul şi altele privind raporturile juridice ale Preşedintelui Repu-
blicii Moldova cu Guvernul.

Modificarea neîntemeiată şi unilaterală a Constituţiei poate crea urmări 
imprevizibile cu caracter legislativ care inevitabil vor prelungi funcţia de 
Preşedinte în exerciţiu pe un termen nedeterminat.

În acest context, necesită a fi respectate şi atribuţiile Parlamentului – 
legiuitor constituant unicul organ reprezentativ şi suprem al voinței popo-
rului.
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SUVERANITATEA SI INDEPENDENTA –  
BAZA STATALITĂTII MOLDOVENEŞTI 

(dedicație principalului eveniment al anului 2016 –  
25 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova)

Victor PUŞCAŞ 
Doctor în drept, Conferenţiar universitar

Şi-au exprimat opinia zeci şi zeci de personalităţi privind calea pe care 
au ales-o şi cum văd ei viitorul Moldovei. Majoritatea s-au pronunţat pentru 
consolidarea Independenţei, înţelegând prin aceasta că Independenţa ne 
aduce libertate, libera dezvoltare, recunoaşterea demnităţii umane.

Dar răsună si alte voci, care expun poziţii contrare statalităţii moldoveneşti.
Multilateral a apreciat situaţia domnul O. Nantoi la care vrem să ne refe-

rim. Domnia sa constată: „Unionismul n-a fost şi nu este un proiect politic. 
Cadavrul CSI demult a devenit o mumie, iar Uniunea Eurasiatică, compusă 
din trei regimuri autoritare şi dominată de Rusia revanşardă, trece printr-o 
criză multidimensională care nu se va termina cu bine”.

Dar avem ceea ce avem. Cum scrie V. Mihail în articolul „Adevărul doa-
re-n ţara care moare” (vezi „Săptămâna din 12.08.2016”) „În Moldova mai 
coexistă două concepţii, ambele deplasate, nocive, neaducătoare de bine 
cetăţenilor acestei ţâri: concepţia marxist – leninistă despre lume şi con-
cepţia unionistă „Basarabia, pământ românesc”’. Prima e total duşmănoasă 
faţă de România, a doua e total duşmănoasă faţă de R. Moldova. Cu toate 
acestea, ambele sunt lucrative pentru promotorii lor („Fac oamenii bani pe 
seama lor”), aşa se spune în popor.

Noi nu vom intra în polemică eu autorii acestor concepţii. Considerăm 
că epopeea lor este pe sfârşite: cu cât mai puternică va fi suveranitatea şi 
independenţa statului nostru, cu atât mai problematică va fi realizarea con-
cepţiilor, cu miros de naftalină.

Noi pornim de la faptul că independenţa a fost finalul unei lupte de lungă 
durată, urmată chiar şi de pierderea unor vieţi omeneşti şi că independenţa 
n-a fost un moment de trecere de sub tutela Moscovei sub tutela Bucureş-
tiului. Trebuie să ne mândrim că suntem ţară şi foarte mulţi o proslăvesc în 
toată lumea. Ar fi o pângărire a statalităţii dacă cetăţenii acestui stat nu s-ar 
mândri, de exemplu, cu sportivii care sub drapelul moldovenesc au partici-
pat la olimpiada din Brazilia sau dacă am uita de veteranii care şi-au sacri-
ficat viaţa pentru asigurarea integrităţii teritoriale a statului moldovenesc.
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Cum a obţinut poporul nostru suveranitatea si independenţa?
Niciun cercetător, indiferent de poziţiile pe care le promovează, nu 

neagă noţiunea de federaţie sovietică, precum nici participarea Moldovei, 
ca subiect al acestei federaţii, în cadrul Uniunii Sovietice.

Însă sfârşitul secolului trecut a fost marcat de procesele de restructurare 
şi democratizare a societăţii. Aceste procese în anii 80-90 au fost însoţite 
de tulburări în masă din unele părţi ale imperiului sovietic: Armenia şi 
Azerbaidjan (Sumgait, Carabahul de Munte, Baku); Georgia (Tbilisi); 
Uzbekistan (Regana); Letonia (Vilnius); Lituania (Riga) şi altele, legate cu 
vărsări de sânge, silind regimul totalitar să limiteze rolul partidului comunist, 
„o forţă conducătoare şi îndrumătoare a statului şi poporului sovietic” şi să 
cedeze puterea reprezentanţilor poporului.

Însă realităţile din republicile unionale, inclusiv din Moldova, impuneau 
mult mai multe transformări instituţionale şi de sistem decât limitarea 
rolului partidului comunist. Linia gorbaciovistă spre restructurare, 
democratizarea societăţii şi a transparenţei au încurajat fruntaşii neamului 
nostru la manifestări publice, menite să scoată la suprafaţă valorile sacre ale 
poporului moldovenesc – limba, alfabetul, contestarea drepturilor limitate 
ale suveranităţii naţionale faţă de Moscova, accentuarea problemelor legate 
de dependenţa totală faţă de centrul imperial şi altele.

Dezvoltarea vertiginoasă a orânduirii statale a Republicii Moldova pe 
baze democratice a început odată cu constituirea noului Parlament (aprilie 
1990). Cum menţionează primul Preşedinte al Parlamentului ales in mod 
democratic şi primul Preşedinte al Republicii Moldova, dl M. Snegur, la înce-
putul anilor „’90”, în faţa guvernării stăteau următoarele obiective:

• Organizarea cadrului politic şi juridic al statului;
• Pregătirea premiselor pentru deetatizarea patrimoniului naţional şi 

trecerea la economia de piaţă;
• Crearea condiţiilor prielnice pentru emanciparea intelectuală a 

poporului, angajarea lui în circuitul valorilor spirituale şi morale, 
dominante in spaţiul european.

Aceste obiective sunt caracteristice nu numai perioadei de tranziţie de la 
statul totalitar la statul de drept şi democratic. Ele rămân actuale şi pentru 
perioada dezvoltării ulterioare a statului şi societăţii.

* * *
Deja la data de 31 mai 1990, recunoscând independenţa Lituaniei, Par-

lamentul Republicii Moldova şi-a anunţat intenţia de a stabili relaţii diplo-
matice, politice, economice şi culturale cu alte state. Dar o însemnătate 
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istorică pentru statalitatea Republicii Moldova o are adoptarea Declaraţiei 
de Suveranitate care poate fi recunoscută ca un act de autodeterminare a 
Republicii Moldova ca stat şi a separării ei de URSS. A avut loc restaurarea 
suveranităţii naţionale, limitată anterior în cadrul Uniunii Sovietice.

Vom constata că legiuitorul constituant nu întâmplător a înscris în art. 
1 alin (1) din Constituţie că „Republica Moldova este un stat suveran şi 
independent, unitar şi indivizibil.” Observăm că trei componente: „suveran”, 
„unitar” şi „indivizibil” se conţin în Declaraţia de Suveranitate, act care stă la 
temelia statului.

Având în vedere, în acea perioada, lipsa cadrului legislativ necesar naţio-
nal, potrivit declaraţiei de suveranitate, legile unionale urmau să fie puse în 
aplicare pe teritoriul R. Moldova numai după ce erau ratificate de Parlamen-
tul moldav, iar cele în vigoare, ce contraveneau suveranităţii, urmau să fie 
suspendate. De asemenea Declaraţia a instituit cetăţenia Moldovei, dreptul 
suveran la teritoriu, proprietate, menţinerea relaţiilor diplomatice directe cu 
toate ţările lumii, respectarea Cartei ONU, participarea la crearea unui nou 
sistem de securitate în Europa etc.

La 27 iulie 1990 a fost adoptat cel de al doilea act de nivel constitu-
ţional – Decretul cu privire la puterea de stat. Acest act a fundamentat 
principiile dezideologizării puterii, depolitizării colectivelor de muncă şi de 
învăţământ şi separării puterilor în stat. Este greu de imaginat importanţa 
sintagmei: „Niciun partid politic, nicio organizaţie sau mişcare social-politică 
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, instituţiilor şi organizaţiilor”. Aceste idei şi-au găsit locui 
cuvenit în art.2 din actuala Constituţie privind suveranitatea naţională şi 
puterea de stat.

Până la adoptarea Declaraţiei de independenţă a fost adoptat un şir de 
legi constituţionale de modificare a Constituţiei din 15.04.1978: cu privire 
la noul Drapel de Stat şi a Stemei de Stat; schimbarea denumirii statului; 
înlocuirea formelor de proprietate obştească şi cooperativ-colhoznică cu 
proprietatea publică şi privată; instituirea cetăţeniei etc. Aceste prevederi 
au căpătat un veşmânt constituţional în baza Declaraţiei de suveranitate 
şi a Decretului eu privire la puterea de stat şi fiind introduse în Constituţia 
Moldovei care a funcţionat până la abrogarea ei la 24 iulie 1994.

Apare întrebarea: din care motive au fost adoptate două declaraţii: de 
suveranitate şi de independenţă? Doar este cunoscut faptul că indepen-
denţa depinde de suveranitate şi nu invers.

În primul rând. vom notifica că Republica Moldova, ca subiect al 
federaţiei, dispunea de dreptul de a ieşi din componenta federaţiei, cu 
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toate că un asemenea mecanism nu exista. Dar în perioada dezmembrării 
centrului unional un astfel de mecanism putea fi şi unilateral, însoţii de un 
apel către statele lumii de a recunoaşte suveranitatea Republicii Moldova pe 
plan intern şi extern.

O a doua posibilitate a fost realizarea Tratatului Comunităţii de State 
Suverane, propus de către Parlament la 19 februarie 1991. Acest tratat 
prevedea formula „X+0” propusă de deputatul M. Patraş, în care „X” era 
numărul statelor suverane, iar „0” – Centrul Unional. Se propunea ca Repu-
blicile unionale să-şi decidă singure soarta, inclusiv în privinţa participării 
sau neparticipării la fondarea de formaţiuni interstatale după modelul Uni-
unii Europene. Se insista pe constituirea relaţiilor economice pornind de la 
înlocuirea principiului „multilateralităţii” prin concursul centrului cu cel al 
„bilateralităţii”.

Clasa politică (Parlamentul, Preşedintele RM, Guvernul) din acea peri-
oadă conştientiza faptul că accelerarea şi urmările dezmembrării comple-
xului economic al Uniunii Sovietice era cu mult mai periculoasă şi. cum s-a 
adeverit mai târziu, chiar catastrofală, pentru noi decât dezmembrarea poli-
tică. Se ţinte cont de păstrarea temporară a unei valute unice, într-un spaţiu 
economic unic cu reguli vamale unice, a menţinerii instituţiilor de securitate 
militară, epidemiologică, sanitară, de ocrotire a mediului etc. până la rezol-
varea definitivă a problemelor politice.

A treia situaţie a apărut în urma loviturii de stat de la Moscova din 19 
august 1991, care a catalizat destrămarea Uniunii Sovietice şi a favorizat 
apariţia statelor independente.

* * *
Proclamarea Independenţei Republicii Moldova şi desprinderea ei de 

Uniunea Sovietica a însemnat, conform principiilor de drept internaţional 
(cutumiar şi convenţional), al succesiunii statelor, doua soluţii certe:

1) Republica Moldova a succedat fosta Uniune Sovietică pe partea de 
teritoriu pe care o ocupă în prezent, în graniţele ei administrative fixate de 
fosta federaţie, corespunzător diminuând teritoriul fostei federaţii;

2) Succesiunea de state nu afectează frontierele stabilite printr-un tra-
tat şi nici obligaţiile şi drepturile referitoare la regimul de frontieră sau alte 
regimuri teritoriale (art.11 şi art. 12 din Convenţia privind succesiunea la 
tratate.)

Aceasta înseamnă în mod automat că Tratatul de pace din 1947, semnat 
şi ratificat de România, care conţinea frontiera între România şi Uniunea 
Sovietică, a devenit, după dezmembrarea URSS, un tratat cu privire la fron-
tieră între Republica Moldova şi România.
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Republica Moldova nu a fost unica ţară care şi-a declarat independenţa 
faţă de URSS la 27 august 1991. Declaraţia de independenţă, în cazul pră-
buşirii centrului, era privită de deputaţi ca un apel faţă de ţările lumii pentru 
a recunoaşte suveranitatea internă şi externă. Se înţelegea că are impor-
tanţă juridică doar faptul proclamării independenţei şi nu unele afirmaţii 
din preambulul acestui act, care ulterior au căpătat un caracter speculativ.

Printre altele, Parlamentul avea posibilitatea de a reveni la restabilirea 
independenţei proclamate în decembrie 1917 – ianuarie 1918 de către 
Republica Democratică Moldovenească. Însă n-a făcut acest pas, evitând 
mai multe probleme atât pe plan intern, cât şi extern. Logica cronologică a 
evenimentelor descrise de C. Stere în lucrarea „Adevărata istorie a poporu-
lui moldovenesc” (vezi „Săptămâna” din 12 august 2016, pag. 8-9) răstoarnă 
pe deplin „adevărul” expus de unii ideologi ai unionismului. Poate că e cazul 
ca şi la nivel statal să se revină la această problemă.

Astfel, cu excepţia ţărilor baltice care au restabilit pierderea independen-
ţei cucerite în anul 1918 (Lituania-11.03.1990, Letonia-04.05.1990, Esto-
nia-20.08.1991), restul republicilor unionale. cu excepţia Federaţiei Ruse, 
au proclamat independenta fată de URSS: Georgia – 09.04.1991, Ucraina 
– 24.08.1991, Belarus – 25.08.1991, Kîrgîstan – 31.08.1991, Uzbekistan – 
01.09.1991, Tadjikistan – 09.09.1991, Armenia – 21.09.1991, Azerbaidjan 
– 18.10.1991, Turkmenistan –27.10.1991, Kazahstan – 16.12.1991.

Aceste state au parcurs aceeaşi cale ca şi Republica Moldova: adoptarea 
declaraţiilor de suveranitate şi mai apoi proclamarea independenţei faţă de 
Uniunea Sovietică.

După cum vedem, trei acte istorice au stat la temelia consolidării sta-
talităţii moldoveneşti. Putem da diferite interpretări politice privind apari-
ţia Republicii Moldova ca stat, în 1940, dar juridic nu poate fi negat faptul 
existenţei sale, ca subiect al federaţiei, care dispunea de elementele statale: 
teritoriu, naţiune, putere publică, în care majoritatea populaţiei o constitu-
iau moldovenii: 1941 – 68,8%.

Vom accentua că şi ulterior majoritatea băştinaşilor o constituiau moldo-
venii – în 1959-65,4%, 1970-64,6%, 1979-63,9%, 1989-64,5%. La recen-
sământul din 2004, 69,6 % din respondenţi s-au identificat ca moldoveni.

Aceste proporţii rămân aproape neschimbate şi la ziua de astăzi. Deo-
camdată nu cunoaştem rezultatele finale oficiale ale recensământului desfă-
şurat în 2014, dar, din unele informaţii strecurate în mass-media, aflăm că în 
jur de 60 la sută din cetăţeni se identifică ca moldoveni. Acest criteriu este 
şi mai mare dacă se iau în considerare şi moldovenii din raioanele din stânga 
Nistrului. Vom menţiona că şi Declaraţia de Independenţă conţine noţiunea 
de „moldoveni”.
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Dreptul la identitatea etnică, potrivit art. 10 din Constituţie, este un drept 
fundamental şi nimeni nu-l poate nega. Fiind populaţia băştinaşă mai mult 
de 60 la sută, împreună cu minorităţile naţionale alcătuiesc poporul moldo-
venesc, care are tot dreptul de a fi suveran şi independent. Anume aceasta 
ne demonstrează sondajele sociologice, alegerile în organele reprezentative 
şi referendumurile din 1994 şi 1999. De exemplu, referendumul din 1994, 
iniţial de preşedintele R.M. dl. M. Snegur, intitulat „La sfat cu poporul”, s-a 
desfăşurat la nivel naţional pentru a stabili dacă ţara ar trebui să-şi conserve 
independenţa şi integritatea teritorială. A fost adresată întrebarea „Sunteţi 
pentru ca Republica Moldova să se dezvolte ca stat independent şi uni-
tar, în frontierele recunoscute în ziua proclamării suveranităţii Moldovei 
(23.06.1990), să promoveze o politică de neutralitate şi să menţină relaţii 
economice reciproc avantajoase cu toate ţările lumii şi să garanteze cetăţe-
nilor săi drepturi egale în conformitate cu normele dreptului internaţional?.” 
Prezenţa la referendum a fost de aproximativ 75% ale cetăţenilor înscrişi 
în listele electorale. Au răspuns „Da” 95,4% din participanţii la referendum. 
Credem că, dacă în prezent s-ar face un nou referendum cu aceeaşi între-
bare, rezultatele ar fi aceleaşi. Aceasta ne-o demonstrează şi alegerile locale 
din 14-28 iunie 2015. Majoritatea alegătorilor au ales suveranitatea şi inde-
pendenţa Republicii Moldova şi integrarea ei ca stat în Uniunea Europeană.

Căutătorii permanenţi de identitate naţională (nu se cunosc fapte ca 
vreun popor să renunţe la suveranitate şi independenţă şi să devină o 
„mahala” a unui alt stat) trebuie să ţină cont de suveranitatea şi indepen-
denţa Republicii Moldova pe plan intern şi extern. Şi, în primul rând, de 
Constituţia Republicii Moldova. Orice modificare a acestor instituţii pot fi 
votate de către Parlament cu votul a 2/3 din numărul deputaţilor aleşi şi 
apoi aprobate prin referendum.

Potrivit alin. 1 art. 142 din Constituţie, „Dispoziţiile privind caracterul 
suveran, independent şi unitar al statului, precum şi cele referitoare la neu-
tralitatea permanentă a statului pot li revizuite numai cu aprobarea lor prin 
referendum cu votul majorităţii cetăţenilor înscrişi în listele electorale”.

* * *
La ziua de astăzi, din cele 224 de state ale lumii, Republica Moldova, 

după populaţie, se află pe locul 130. Mai mici ca Moldova sunt recunoscute: 
Uruguay, Armenia, Lituania, Albania, Slovenia. Astăzi Independenţa Repu-
blicii Moldova este recunoscută de mai mult de 150 de state, dispune de 27 
de misiuni diplomatice şi o serie de consulate. Este membru al celor mai pre-
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stigioase organisme internaţionale. Republica Moldova are reprezentanţe 
permanente pe lângă ONU, Consiliul Europei, Uniunea Europeană etc.

Astfel suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova este pe deplin 
recunoscută atât pe plan intern, cât şi extern. Important este faptul că nici 
România, nici Ucraina, nici Rusia – ţări vecine – nu expun anumite pretenţii 
teritoriale faţă de Republica Moldova. Da, avem problema Transnistriei. Dar 
integritatea teritorială a Republicii Moldova nu este contestată de niciun 
stat. Să nu uităm că asemănător Transnistriei mai există peste 50 de focare 
de separatism în mai multe ţări ale lumii, dar, cu toate acestea, statele păti-
mite îşi consolidează suveranitatea şi independenţa. Ce înseamnă pentru 
noi, cetăţenii Republicii Moldova. Declaraţiile de Suveranitate şi de Inde-
pendenţă?

Suveranitatea şi Independenţa semnifică dreptul de a rezolva liber pro-
blemele interne şi externe, cu respectarea Rezoluţiei ONU privind Decla-
raţia referitoare la principiile dreptului internaţional ce vizează relaţiile 
prieteneşti şi cooperarea între state potrivit Cartei ONU.

Realizarea acestor deziderate depinde de instituţiile statale şi politice, de 
conştientizarea de către fiecare dintre noi, cetăţenii Moldovei. a posibilită-
ţilor care ni se oferă.

Fiecare dintre noi trebuie să conştientizeze şi să se mândrească cu drep-
tul său inalienabil la suveranitatea şi independenţa statului, al cărui cetă-
ţean este. Astfel nu pot fi încurajate aprecierile unor intelectuali. căutători 
permanenţi ai identităţii naţionale, precum că Republica Moldova este o 
Republică bananieră, ţărişoară, ţârică, ţărişoara de pe malul râului Bâcioc, 
nu Republica Moldova, dar Basarabia şi altele. Pentru suveranitatea şi inde-
pendenţa Republicii Moldova sunt la fel de periculoase românofilismul sau 
rusofilismul. precum şi românofobia sau rusofobia.

Respectând dreptul la libertatea opiniei şi a exprimării (art.32 din Con-
stituţie), socotim necesar ca suveranitatea şi independenţa să fie protejate 
printr-o lege de tipul „lustraţiei”. Persoanele care nu recunosc statalitatea 
nu pot fi funcţionari publici şi demnitari de stat. Este necesar a formula 
mecanismul de excludere a unor astfel de persoane din domeniul public. 
Este ruşinos faptul ca persoanele care nu recunosc statalitatea Republicii 
Moldova să fie alimentate din bugetul statului şi să primească diferite dis-
tincţii şi onoruri din partea statului pe care nu-l recunosc.

Dacă dorim să atingem un nivel de trai caracteristic, de exemplu, Germa-
niei sau Franţei, atunci trebuie să conştientizăm demnitatea care ne apar-
ţine de la naştere, să ne dezvoltăm autonom, liber, ca să nu stăm cu mâna 
întinsă, cerşind de la cineva surse de existenţă. Şi să muncim, şi să ne orga-
nizăm viaţa ca cetăţenii acestor ţări.
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DE CE A EȘUAT INIȚIATIVA POPULARĂ  
DE REVIZUIRE A CONSTITUȚIEI?

Victor PUŞCAŞ 
Doctor în drept, Conferenţiar universitar

Abrevieri utilizate
Curtea Constituţională a Republicii Moldova – C.C.R.M.
Curtea Supremă de Justiţie – C.SJ.
Consiliul Superior al Magistraturii – C.S.M.
Comisia Electorală Centrală – C.E.C.
Curtea de Apel Chişinău – C.A.
Curtea Europeană a drepturilor Omului – C.E.D.O.
Procuratura Generală – P.G.
Codul Electoral – C.E.
Codul Penal – C.P.

Odată cu numirea alegerilor generale ale Preşedintelui Republicii Mol-
dova la 30 octombrie 2016 s-ar părea că actuala epopee de desfăşurare a 
referendumului republican la iniţiativa populară de revizuire a Constituţiei 
a luat sfârşit. În opinia unor specialişti nu există nici careva motive serioase 
de a-l petrece, deoarece 3 din 4 întrebări înaintate de grupul de iniţiativă 
le-a rezolvat, CCRM, iar a 4-a întrebare, privind micşorarea numărului de 
deputaţi de la 101 la 71, nu mai este actuală şi nu se află în atenţia nici 
mass-media, nici a politicienilor.

Însă, ţinând cont de expunerile publice privind crearea de către organele 
statale a unor bariere în calea desfăşurării referendumului, socotim că se cer 
unele, analize şi careva concluzii care ar elucida situaţia.

Având în vedere etichetarea permanentă a opiniilor nefavorabile guver-
nării, comunic că nu sunt membru şi nici simpatizant al vreunei formaţiuni 
politice, şi nici nu susţin vreo persoană concretă în stat implicată în proble-
mele referendumului. De aceea, doresc să asigur doar investigarea aspectu-
lui juridic al problemei.

Aşa dar, Grupul de iniţiativă a colectat semnăturile a peste 400 de mii 
de susţinători ai referendumului, însă CEC a respins iniţiativa din motivul 
colectării insuficiente a numărului de semnături. În opinia CEC grupul de 
iniţiativă a colectat mai mult de 20 de mii de semnături numai din 3 unităţi 
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administrativ-teritoriale, dar 20 de mii de semnături trebuiau colectate din 
jumătate de raioane şi municipii, numărul total fiind de 360 de mii de alegă-
tori cu drept de vot.

Hotărârea CEC a fost contestată la CA care a acceptat contestaţia gru-
pului de iniţiativă şi a invocat prima cerinţă din articolul 141 din Constituţie 
că dreptul de a iniţia referendumul îl are un număr de cel puţin 200000 de 
cetăţeni. A doua eerinţă-360 de mii, CA a considerat-o că nu corespunde 
divizării actuale a teritoriului. CSJ a abrogat hotărârea CA, invocând că sus-
ţinătorii referendumului trebuie să respecte ambele cerinţe din Constituţie: 
pot iniţia referendumul 200 de mii de cetăţeni, dar cu condiţia colectării a 
câte 20000 de mii de semnături din nu mai puţin de jumătate din unităţile 
administrativ-teritoriale de nivelul „2”, adică din raioane şi municipii.

La cererea Preşedintelui CEC, care nu numai că a obţinut câştig de cauză 
la CSJ, dar s-a adresat cu demersuri la PG şi CSM de a porni urmărirea 
penală în privinţa judecătorului CA, care în opinia acestuia, instanţa a adop-
tat o hotărâre ilegală. CSM, a dat consimţământul şi PG a pornit urmărirea 
penală.

Nu ne grăbim să constatăm vinovăţia sau nevinovăţia acestuia, credem 
că acesta o va face PG şi instanţa judecătorească respectivă cu respectarea 
sfatului unui autor necunoscut. „Să-i dăm dreptatea care îi aparţine şi lui 
Dumnezeu şi Cezarului”.

Dar ne vom strădui să constatăm nişte fapte concrete care demonstrează 
comportamentul instituţiilor statului:

1. Parlamentul 1998, prin Legea nr.191 din 12.11.1998 privind organiza-
rea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, a divizat teritoriul statului 
în 10 judeţe: Bălţi, Căhul, Chişinău, Edineţ, Lăpuşna, Orhei, Soroca, Taraclia, 
Tighina şi Ungheni. Însă n-a modificat şi art.110 din Constituţie întitulat 
„organizarea administrativ-teritorială care explică că „(1) Teritoriul Republi-
cii Moldova este organizat, sub aspect administrativ, în sate, oraşe, raioane 
şi unitatea teritorială autonomă Găgăuzia”.

Din motive necunoscute tot Parlamentul 1998 n-a modificat nici art. 
141 alin (1) lit. a) din Constituţie care prevedea că iniţiativa populară de 
revizuire a Constituţiei poate fi pornită de 200000 de cetăţeni cu drept de 
vot, care trebuie să provină din cel puţin jumătate din raioane şi municipii cu 
condiţia colectării din fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul „2” 
a semnăturilor a cel puţin 5000 de cetăţeni în sprijinul iniţiativei populare 
de modificare a Constituţiei.

2. Parlamentul 2000, prin Legea 1115 din 07.07.2000 în art. 141 alin 
(1) lit „a” din Constituţie a substituit textul „raioane şi municipii” cu textul 
„unităţi administrativ-teritoriale de nivelul „2”, iar cifrele „5000” au fost înlo-
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cuite cu cifrele „20000”. O asemenea modificare avea rost dacă se modifica 
şi art. 110 din Constituţie, astfel respectându-se principiul unităţii materiei 
constituţionale.

Tot Parlamentul 2000, prin Legea nr.764 din 27.12.2001 privind organi-
zarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, a lichidat judeţele şi s-a 
reîntors din nou la divizarea teritoriului ţării în 32 de raioane şi 3 municipii 
– considerate unităţi administrativ-teritoriale de nivelul „2”. Însă n-a adus în 
conformitate cu reglementările cuprinse în art. 110 şi art. 141 din Constitu-
ţie, de până la reformă.

Parlamentul 2008, nu a reacţionat la decizia CCRM nr.10 din 18.07.2008 
care propunea modificarea art.141 alin. (1) lit. a) din Constituţie şi de a-l 
aduce în concordanţă cu Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind 
divizarea teritoriului în raioane şi municipii. N-a reacţionat nici Guvernul ca 
subiect cu drept de iniţiativă de revizuire a Constituţiei. A rămas în vigoare 
o lege confuză şi contradictorie.

3. Este cunoscut faptul că în statele de drept şi democratice se încurajează 
activismul populaţiei de a contribui la administrarea treburilor publice. Chiar 
şi în Republica Moldova în art.148 alin. 5 al C.E. s-a subliniat superioritatea 
iniţiativei populare de revizuire a Constituţiei faţă de iniţiativele altor subiecţi.

În opinia noastră aceste principii au fost neglijate de către CCRM care 
prin Hotărârea nr.7 din 04.03.2016 şi Avizul nr.4 din 18.04.2016 a intervenit 
în desfăşurarea iniţiativei populare şi s-a expus asupra a 3 întrebări din cele 
4 propuse de grupul de iniţiativă şi anume alegerea Preşedintelui Republicii 
Moldova de către popor, introducerea procedurii privind retragerea 
mandatului Preşedintelui şi ridicării imunităţii deputaţilor.

4. CCRM prin Hotărârea nr.7 din 04.03.2016, privind controlul consti-
tuţionalităţii unor prevederi ale Legii nr.1115 din 05.07.2000, a invocat 
motivul că Parlamentul 2000 a depăşit avizul CCRM privind alegerea Pre-
şedintelui Republicii Moldova, şi că, chipurile, a revigorat situaţia şi a întors 
modul de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova de la alegerile de către 
Parlament la alegerile directe de către popor.

Potrivit DEX-ului „a revigora” se interpretează ca a înviora, fortifica etc. 
Însă CCRM dispunea de avizul CCRM în problemele iniţiate care au stat la 
baza Legii nr.1115 şi astfel n-a revigorat situaţia, dar a modificat Constituţia. 
(Mai detaliat vedeţi opinia noastră în materialele publicate pe saitul „Noi” – 
MD din 31.03.2016 şi din 17.03.2016).

5. CCRM din 04.03.2016 este în vigoare şi trebuie aplicată, însă apare 
următoarea întrebare – „Dacă CCRM a intervenit în conţinutul proiectului 
de lege constituţională, avizului CCRM nr.6 din 16.11.1999 şi Legii nr.1115 
din 05.07.2000 atunci de ce n-a declarat neconstituţională cifra „20000”, 
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din art. 141 alin (1) lit. a) din Constituţie, normă contrară art.110 din Consti-
tuţie pentru a deschide calea iniţiativei populare.

Având dreptul de a-şi extinde obiectul examinării,CCRM n-a observat 
sau n-a dorit să observe că cifra de 20000 de cetăţeni este o normă înve-
chită şi din lipsă de judeţe nu mai corespunde actualei divizări a teritoriului 
Republicii Moldova.

Vom constata că grupul de iniţiativă a colectat peste 5000 mii de sem-
nături din unităţile administrativ-teritoriale: Glodeni, Bălţi, Făleşti, Orhei, 
Teleneşti, Ungheni, Nisporeni, Călăraşi, Hînceşti, Cimişlia, Cahul, Căuşeni, 
Ştefan-Vodă, Ialoveni, Străşeni, Anenii-Noi, Criuleni, UTA – Găgăuzia, Chi-
şinău şi altele. Deci în mai mult de 50% de unităţi administrativ teritoriale 
actuale, astfel depăşind cu mult norma constituţională – 200000 de mii de 
cetăţeni şi ca urmare trebuia să fie desfăşurată iniţiativa populară de revi-
zuire a Constituţiei.

6. Aveau dreptul instanţele judecătoreşti să nu aplice o normă învechită, 
fie ea chiar şi de nivelul Constituţiei?

Da, aveau tot dreptul. Principala victorie a instanţelor judecătoreşti după 
anii 90 încoace este obţinerea independenţei, adică dreptul de a nu aplica o 
normă ilegală. Instanţele judecătoreşti la rezolvarea oricărui litigiu sunt obli-
gate să verifice legalitatea, constituţionalitatea şi convenţionalitatea legi-
lor şi dacă legea este bolnavă orice litigiu să-l rezolve, aplicând principiile 
dreptului. Instanţele judecătoreşti sunt obligate să rezolve obiectiv litigiul 
şi nu trebuie să răspundă de neglijenţa instituţiilor statului. Să ne amintim 
cuvintele unui părinte al Constituţiei americane care afirma că „legislativul 
ţine punga şi determină regulile de comportare al fiecăruia în stat”.

Aplicarea actelor normative la rezolvarea litigiilor o determină instanţele 
judecătoreşti, inclusiv CCRM şi nu puterea legislativă sau executivă.

Recent CCRM, prin Hotărârea nr.29 din 24.11.2015, privind interpreta-
rea art.85 alin (4) din Constituţie, a înlăturat de la aplicare o normă constitu-
ţională, stipulând că „interdicţia privind dizolvarea Parlamentului în ultimele 
6 luni de mandat ale Preşedintelui este o reminiscenţă din perioada în care 
Preşedintele Republicii Moldova era ales de cetăţeni”.

Interesant, ar fi fost de stabilit de către instituţiile vizate, care este dife-
renţa între norma constituţională, din art. 85 alin (4) recunoscută de CCRM 
ca învechită şi norma 141 alin (1) lit. a) în partea cifrei de 20000 de mii de 
cetăţeni, care este o reglementare pentru judeţe, dar pe care nu le avem.

De aceia suntem de părere că atât instanţele judecătoreşti cât şi CEC-ul 
– stăpânul scrutinelor electorale şi avertizatorul nr.1 privind calitatea legis-
laţiei electorale, şi PG şi CSM erau obligate să aplice precedentul format de 
către CCRM.
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Cu atât mai mult că la masa rotundă din 20.05.2016 organizată de CCRM 
cu participarea unor constituţionalişti din statele Uniunii Europene a fost 
formulată opinia că „este inadmisibil ca modificarea Constituţiei să creeze 
blocaje constituţionale”, (http.contcourt.md)

Expunem rezerve la o asemenea opinie şi socotim că în sisteme de drept 
diferite controlul constituţionalităţii amendamentelor la constituţie trebuie 
făcută în mod diferit. În sisteme asemănătoare rezolvarea litigiilor se efec-
tuează în mod asemănător. Dar urmând logica CCRM concluzia constituţio-
naliştilor europeni putea fi acceptată atât de instanţele judecătoreşti cât şi 
de alte organe statale: CSM, PG, CEC.

În demersul PG către CSM s-a cerut pornirea urmăririi penale în privinţa 
judecătorului care n-a hotărât la fel ca CEC-ul.

Motivele: demersului Preşedintelui CEC şi hotărârea CSJ. Însă anularea 
hotărârii judecătoreşti de instanţa superioară în privinţa judecătorului pri-
vind interpretarea legii nu poate servi ca temei pentru pornirea urmăririi 
penale în privinţa judecătorului. La asemenea circumstanţe au atras atenţie 
nu numai judecătorii din Republica Moldova şi România, dar şi partenerii de 
dezvoltare a Republicii Moldova.

Pentru pornirea urmăririi penale pentru ilegalitatea unei hotărâri, sunt 
necesare probe care ar dovedi că judecătorul a manifestat rea voinţă sau 
gravă neglijenţă. Nici una nici alta în demersul Preşedintelui CEC şi demer-
sul procurorului către CSM, nu se conţine.

Din mass-media cunoaştem că judecătorul în privinţa căruia CSM a per-
mis pornirea urmăririi penale, a contestat hotărârea CSM la CSJ. Dar, şi aici 
legea este în defavoarea judecătorului fără nici un rezultat. Potrivit art. 25 
al Legii nr.947 din 19.07.1996 cu privire la CSM în redacţia Legii nr.107 din 
28.05.2015 hotărârile CSM pot fi contestate „doar în partea ce se referă la 
procedura de emitere/adoptare”.

În opinia noastră, par a fi stranii hotărârea CCRM nr.17 din 02.07.2013 
şi decizia n5 din 26.02.2016 prin care Legea nr. 947 a fost recunoscută 
constituţională şi astfel a fost limitat accesul judecătorilor la justiţie (art.20 
din Constituţie). Ni se pare că nu s-a ţinut cont de faptul că CSM, ca organ 
constituţional dispune de o dublă natură juridică: de organ administrativ şi 
de organ jurisdicţional.

La 24.04.2016 CSJ a examinat numai procedura examinării cauzei şi nu 
fondul ei şi a respins contestaţia judecătorului.

Ca urmare a acestor meditaţii concluzia generală ar fi una: instituţiile sta-
tului, prin neperfecţionarea legislaţiei, n-au manifestat interes pentru lichi-
darea barierelor în desfăşurarea iniţiativei populare de revizuire a Constitu-
ţiei, prin nerealizarea unor norme constituţionale: dreptul la administrarea 
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treburilor publice, drepturile electorale, libertatea opiniei şi a exprimării şi 
altele. Neperfecţionarea legislaţiei intră în contradicţie cu jurisprudenţa 
CEDO care condamnă statele care nu asigură calitatea legislaţiei. Potrivit 
Constituţiei Republicii Moldova şi jurisprudenţei CEDO dreptul fiecărui om 
de aşi cunoaşte drepturile şi îndatoririle face parte din drepturile funda-
mentale. Astfel fiecare lege trebuie să fie accesibilă pentru cetăţeni, să fie 
expusă clar, fără contradicţii şi să nu provoace dubii la aplicarea lor.

19.07.2016
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PLATON MI-E PRIETEN, DAR ADEVĂRUL  
ESTE MAI PRESUS

Victor PUŞCAŞ 
Doctor în drept, Conferenţiar universitar

Cu mirare am citit comunicatul „Mesagerului TVM„ din 29.03.2016, pre-
cum că Curtea Constituțională a Moldovei (în continuare CCM) poate să 
revină oricând la o hotărâre de a sa și să o modifice. Mai mult, Înalta Curte 
poate reinterpreta legea supremă odată cu schimbările din societate.

Declarația după cum se afirma aparține fostului judecător ale Curții Con-
stituționale din Lituania, Toma Birmontene exprimată în cadrul unei prele-
geri publice organizată de AȘM.

Se poate de înțeles, că mesajul judecătorului lituanian se referă la HCC 
din 4 martie 2016, prin care CCM a trecut de la alegerile de către Parlament 
la alegerea Președintelui RM de către popor.

Nu putem fi de acord nici cu interpretările mesagerului, și nici cu decla-
rațiile judecătorului lituanian, pentru că CCM nu a modificat vreo hotărâre 
de a sa, dar a format o nouă normă constituțională, modificând legea con-
stituțională Nr.1115 din 05.07.2000.

Sub pretextul depășirii de către Parlament a avizului CCM din 24 noiem-
brie 1999, CCM a declarat neconstituțională un șir de norme ale Constitu-
ției inclusiv a declarat neconstituțională și sintagma „Președintele Republicii 
Moldova este ales de Parlament prin vot secret” revigorând astfel în opinia 
CCM, situația normativă potrivit avizului din 24.11.1999. Amintim că în aviz 
se conținea o reglementare, privind condiția privind posibilitatea de a pre-
tinde la funcția de președinte a cetățeanului care va deține vârsta de 35 de 
ani.

În M.O. Nr.78/140 din 29.03.2016 a fost republicată Constituția, iar 
articolul 78 este dat în redacția Curții Constituționale.

Redăm primele 2 alineate ale art.78 pe care CCM nu avea dreptul să le 
întocmească.

„Art.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…”
Constatăm, că anume în privința acestor reglementari, Parlamentul la 
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05.07.2000 dispunea de avizul Curți Constituționale, fiind depășit prin 
legea nr.1115 numai de criteriul de vârstă.Nu 35 de ani precum era stipulat 
în aviz, dar 40 de ani.

Acum vom încerca să răspundem la două întrebări.
Prima. Există careva reglementări privind revizuirea propriilor hotărâri 

ale CCM?
Da, există. Potrivit art.72 din Codul Jurisdicției Constituționale, adoptat 

prin Legea N502 din 16.02.1995 în redacția legii Nr.166 din 31.07.2015 „(1) 
Revizuirea hotărârii și avizului se efectuează numai la inițiativa Curții Constituți-
onale, prin decizie, adoptate cu votul majorității judecătorilor ei, în cazul în care :

a) Au apărut noi împrejurări, necunoscute la data pronunțării hotărârii și 
emiterii avizului, dacă aceste împrejurări sunt de natură să schimbe esențial 
hotărârea și avizul.

b) Se modifică prevederile Constituției ale legilor și ale altor acte normative 
în al căror temei a fost pronunțată hotărârea și emis avizul.

(2) Revizuirea hotărârii și avizului se efectuează cu respectarea procedurii de 
jurisdicție constituțională”.

Jurisprudența Curții Constituționale de mai bine de 20 de ani nu 
cunoaște nici

un caz de revizuire a propriilor sale acte privind controlul de constituțio-
nalitate a actelor normative.

A doua. Există vreo diferență între mecanismele de control al amenda-
mentelor la Constituție între statele Republica Lituania și Republica Mol-
dova?

Da există. Dar mai întâi vom atrage atenția la argumentele judecătoru-
lui constituțional lituanian, că nu există o jurisprudență unică. Fiecare țară 
dispune de mecanismele sale. De exemplu în Germania potrivit legislației 
se admite controlul constituțional al amendamentelor la Constituție, iar în 
Franța nu se permite.

Care este mecanismul în Republica Lituaniei?
În Lituania, Constituția a fost adoptată de către cetățenii Republicii Litu-

ania prin
referendum național la data de 25 octombrie 1992.
Potrivit art. 67 din Constituția Lituaniei Parlamentul: „Examinează și 

adoptă amendamente la Constituție”,
Potrivit art.105 din Constituția Lituaniei, „Curtea Constituțională adoptă 

decizii cu privire la constituționalitatea legilor Republici Lituania și a altor adop-
tate de Parlament”.

Potrivit alin.3 din art. 107 din Constituția Lituaniei, „În baza concluziilor 
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Curții Constituționale, Parlamentul este cel care decide în mod definitiv cu 
privire la cauzele prevăzute la al treilea alineat al art.105 din Constituție”.

În Republica Moldova, legiuitorul constituant este Parlamentul. Anume 
Parlamentul, cu mai mult de 2/3 de voturi, din numărul deputaților aleși, a 
adoptat Constituția la 29 iulie 1994 și a introdus-o în vigoare la 27 august 
1994.

Potrivit art. 135 alin. (1), punctul a), art. 4 din Legea cu privire la Curtea 
Constituțională și art.4 din Codul Jurisdicției Constituționale, Curtea Con-
stituțională asigură controlul conformității actelor normative cu Constituția. 
Astfel este formată legislația Republicii Moldova. Ea nu permite ca să fie 
efectuat controlul constituționalității amendamentelor constituționale și 
nici un act legislativ nu prevede că avizul CC are un caracter obligatoriu.

Pot fi stabilite și alte legi constituționale care într-o măsură sau alta au 
depășit avizele Curții Constituționale.

Astfel, prin punctul 2 a hotărârii din 4 martie 2016, Curtea a dat avizului 
său un caracter obligatoriu!

În Constituția Lituaniei sunt stipulate mai multe atribuții ale Curții Con-
stituționale care pot fi depășite de către Parlament – unica autoritate legis-
lativă a statului.

Dacă comparăm mecanismele existente în Lituania și Moldova, foarte 
ușor observăm, că dacă în Lituania este nelimitată revizuirea hotărârilor 
Curții Constituționale, în Republica Moldova se admite numai în cazurile 
expres prevăzute de lege.

Dacă în Lituania se admite controlul constituționalității amendamentelor 
constituționale (CC are posibilitatea să compare amendamentul constituțio-
nal cu textul inițial al Constituției adoptat de către popor prin referendum), 
în Republica Moldova, CCM este lipsită de acest drept, neavând posibilita-
tea de a compara, pentru că și textul inițial al Constituției și amendamentele 
constituționale sunt adoptate de unul și același legiuitor constituant. Amen-
damentele constituționale adoptate cu votul a 2/3 de deputați devine parte 
integrantă a Constituției.

Vom specifica, că atribuțiile Curții stipulate în art.135 din Constituție nu 
pot fi nici extinse și nici restrânse fără modificarea lor.

Astfel, devine evident că Curtea Constituțională a adoptat hotărârea 
din 4 martie prin depășirea atribuțiilor sale, și ea poate fi reîntoarsă în câm-
pul constituțional numai de către legiuitorul constituant.

Vom mai notifica că CCM prin crearea unei norme constituționale, a 
violat principiul securității raporturilor juridice, în opinia noastră, punând 
la îndoială activitatea statală pe parcursul a 15 ani.

a.2016
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DACĂ SE DOREȘTE, DE CE SĂ NU SE ACCEPTE ?

Victor Puşcaş 
Doctor în drept, conferenţiar universitar

În emisiunea televizată „Politica” de la TV-7 din 18 decembrie 2013, 
domnul Alexandru Tănase, actualul preşedinte al Curţii Constituţionale (în 
continuare „CC”), la propunerea moderatorului de a avea o discuţie publică 
pe marginea Hotărîrii CC din 05.12.2013, cu participarea ex-judecătorului 
constituţional Victor Puşcaş, a refuzat categoric. Motivul… „împărtăşim 
diferite valori”. N-a explicat care anume ar fi aceste valori, dar, analizînd 
opinia publică şi atitudinea unor persoane faţă de existenţa Republicii 
Moldova ca stat, este uşor a le deduce.

Pentru mine, de exemplu, valorile supreme se conţin în Constituţie: stat 
de drept, suveranitate, independenţă, democraţie, pluralism de opinii, libera 
dezvoltare a personalităţii umane şi altele. Prin constituţie şi constituţiona-
lism se subînţelege statul şi eu, în calitate de judecător constituţional, pe 
parcursul a 12 ani, dar pot să afirm că, pe întreg parcursul vieţii, am apărat 
valorile constituţionale.

Au fost oare apărate aceste valori, care cred că sînt comune pentru toţi, 
prin Hotărîrea CC din 05.12.2013? Autorii sesizărilor s-au adresat la CC cu 
următoarea sesizare: „Prin interpretarea Art.13 să se explice dacă sintagma 
«limba moldovenească» poate fi echivalată semantic cu sintagma «limba 
română»”.

Ce a hotărît CC?
Ea a decis că:
“1. În sensul Preambulului Constituţiei, Declaraţia de independenţă a 

Republicii Moldova face corp comun cu Constituţia, fiind textul constituţio-
nal primar şi imuabil al blocului de constituţionalitate.

2. În cazul existenţei unor divergenţe între textul Declaraţiei de inde-
pendenţă şi textul Constituţiei, textul constituţional primar al Declaraţiei de 
independenţă prevalează.”

Una dintre funcţiile CC este garantarea supremaţiei Constituţiei (Art. 
134) prin realizarea celor 8 grupe de atribuţii cuprinse în Art.135 din Con-
stituţie, una dintre care ţine direct de interpretarea Constituţiei.

Citind hotărîrea CC, am putea să ne întrebăm care normă constituţio-
nală a fost interpretată de CC? Dacă n-a interpretat nici un articol, alineat, 
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punct sau sintagmă din Constituţie, atunci care a fost scopul pe care l-au 
urmărit? Scopul îl găsim în HCC №4 din 22 aprilie 2013 privind controlul 
constituţionalităţii decretelor preşedintelui Republicii Moldova № 534 din 
08 martie 2013 privind demisia Guvernului, în partea ce ţine de menţinerea 
în funcţie a prim-ministrului demis prin moţiune de cenzură (pentru suspi-
ciuni de corupţie) din data de 8 martie 2013 pînă la formarea noului Guvern 
şi Decretul № 584 din 10 aprilie 2013 privind desemnarea candidatului 
pentru funcţia de prim-ministru.

Avînd atîtea norme ale Constituţiei care puteau fi aplicate direct pen-
tru a se stabili constituţionalitatea decretelor Preşedintelui, apare fireasca 
întrebare: de ce erau necesare următoarele explicaţii, care nu au nici o legă-
tură logică cu decretele contestate la obiectul constituţionalităţii.

Interpretările CC privind preambulul la Constituţie sînt următoarele:
„punctul 58, Curtea reţine că Preambulul are un rol-cheie în înţelegerea 

şi aplicarea textului Constituţiei şi poate fi invocat cu izvor de drept.”
„punctul 59. Preambulul, aflat la originea textului constituţional, este acea 

parte a Constituţiei ce reflectă exact spiritul legii supreme. Astfel, preambu-
lul expune anumite clauze constituţionale cu caracter imperativ, ce pot servi 
drept surse independente pentru normele care nu sînt neapărat reflectate în 
textul Constituţiei. Orice interpretare a Constituţiei urmează să fie operată 
pornind de la obiectivele originare ale Constituţiei, care sînt prevăzute în Pre-
ambul şi din care derivă textul Constituţiei în sine. În concluzie, atunci cînd 
există mai multe interpretări, opţiunea conformă Preambulului prevalează.”

Ne putem întreba ce au suspiciunile de corupţie care au stat la baza HCC 
din 22.04.2013 cu aceste explicaţii? De ce CC le-a recunoscut necesare?

Analizînd activitatea mass-media, noi am dedus un principiu de care se 
conduc acestea, negativ desigur: „mai întîi să-ţi creezi spaţiu de critică ca 
mai apoi să-ţi poţi argumenta orice fantezie”.

Aşa a procedat şi CC ca să-şi asigure continuitatea propriei jurispru-
denţe. Acesta a fost primul pas făcut de CC în afara cîmpului constituţional.

Al doilea pas. În relaţiile cu publicul, dl A. Tănase este foarte explicit. 
Cităm „Preambulul Constituţiei face corp comun cu Legea Fundamentală şi are 
astfel valoare constituţională, fiind parte a blocului de constituţionalitate.”

De aici apare şi întrebarea: care este valoarea filozofică, juridică şi poli-
tică a Preambulului? Ce înseamnă, de fapt, Preambulul?

Mai întîi, vom face o analiză generală.
Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române (DEX), Preambul este 

partea introductivă a unui act important, care lămureşte utilizarea sau necesita-
tea lui sau care prezintă sumar dispoziţiile generale sau în care sînt expuse rezu-
mativ problemele ce vor fi dezvoltate ulterior. Parcă totul este clar, nu-i aşa?
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Cum este privită valoarea preambulului de către teoria generală a dreptu-
lui? Atît savanţii moldoveni, cît şi cei români consideră că preambulul repre-
zintă o succintă introducere prin care se explică motivaţia politico-socială şi 
scopul adoptării actului. Preambulul nu cuprinde nici direcţii, nici reguli de 
interpretare. Preambulul nu conţine norme juridice şi nu este obligatoriu.

Între altele fie spus, multe constituţii nu au acest compartiment, 
preambulul. Despre excepţii şi necesitatea lor vom vorbi mai jos.

Vom menţiona că atît legiuitorul moldovean, cît şi cel român au legiferat 
cerinţele doctrinei de drept privind valoarea juridică a Preambulului.

De exemplu, prin legea Nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative, 
Parlamentul Republicii Moldova a legiferat următoarele „(Art. 26. Preambu-
lul).

(1) Preambulul expune finalităţile urmărite de Parlament prin adoptarea 
actului legislativ, raţiunea adoptării, motivaţia social-politică, economică sau de 
altă natură a actului.

(2) Preambulul poate însoţi actul legislativ de o importanţă majoră. El nu are 
putere juridică şi nu face parte din conţinutul normativ al actului.

Reglementări asemănătoare se conţin şi în Legea Nr. 317 din 18.07.2003 
a parlamentului moldovean, precum şi în Legea Nr. 24 din 27.03.2000 a 
parlamentului român.

Dar poate că aceste reglementări se referă doar la legi, nu şi la constitu-
ţie, care, în doctrina de drept, este recunoscută ca lege fundamentală, dar 
care, în opinia unor proaspeţi apăruţi, pentru îndreptăţirea unor interese 
străine Republicii Moldova, ca şi cum, constituţia nici nu ar fi lege. Poate că 
în cercetări ştiinţifice se poate argumenta orice idee, chiar dacă nimeni nu o 
recunoaşte. Cu totul alta e doctrina. Dacă nu se recunoaşte doctrina, atunci 
ce ar însemna art.7 cu următorul conţinut „Constituţia Republicii Moldova 
este Legea ei Supremă”.

Unii savanţi români menţionează că „preambulul cuprinde expunerea 
principiilor de filozofie politică, socială şi juridică ce a determinat o anumită 
reglementare.

Preambulul nu cuprinde norme juridice şi nu este obligatoriu. Excepţie: 
Preambulul Constituţiei Franţei din 1946 este obligatoriu în baza Constitu-
ţiei din 1958 şi orice încălcare a principiilor enunţate de el pot conduce la 
declararea neconstituţionalităţii unei legi.”

Astfel, ne apropiem de afirmaţia CC privind blocul constituţional: Decla-
raţia de independenţă + Preambulul + conţinutul normativ al Constituţiei = 
Constituţia. Nu putem însă să nu recunoaştem particularităţile multor state 
privind conţinutul blocurilor constituţionale.

Majoritatea constituţiilor, după conţinutul normativ, nu diferă de con-
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ţinutul normativ al Constituţiei Republicii Moldova. Ele nu prevăd lărgirea 
blocului constituţional prin referirea la unele acte suplimentare. Constituţi-
ile însele reprezintă un întreg bloc constituţional.

Însă există state în care blocul constituţional este format din acte 
constituţionale. De exemplu, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de 
Nord nu are o constituţie ca atare. Blocul constituţional este format din 
următoarele acte: Magna Charta Libertatum (1215) – în traducere – Marea 
cartă a libertăţilor, The Petition of Right (1628) – Petiţionarea drepturilor, 
HABEAS CORPUS ACT (1679) – Legea pentru Garantarea Libertăţii Supu-
sului şi Prevenirea Întemniţării peste Mări şi Oceane, BILL of RIGHTS (1689) 
– Declaraţia Drepturilor Omului şi altele (1701, 1911, 1931).

Un şir de alte state, în afară de Constituţie, includ în blocul constituţional 
şi unele acte de însemnătate istorică şi normativă pentru statul respectiv.

Pentru a înţelege tertipurile CC, vom apela la Constituţia Franţei din 
1958.

Preambulul acestei Constituţii prevede că:
„poporul francez declară solemn ataşamentul său față de „Drepturile 

omului şi la principiile suveranităţii naţionale” aşa cum sînt ele definite în 
Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului din anul 1789, confirmate şi 
completate de preambulul Constituţiei din 1946.”

Vom notifica că la baza deciziei Consiliului Constituţional Francez se află 
reglementări incontestabile. Constituţia franceză nu prevede unele regle-
mentări ce ţin de drepturile omului. Diferenţa dintre Constituţia Republicii 
Moldova şi Constituţia Franţei constă în faptul că Constituţia noastră pre-
vede un capitol aparte: Drepturile şi libertăţile fundamentale, compus din 
30 de articole şi un şir de norme ce reglementează suveranitatea. Pentru că 
Constituţia franceză nu conţine astfel de compartimente, au apărut discu-
ţii aprinse: Constituţia Franţei protejează oare drepturile omului, deoarece 
Preambulul, prin natura sa, nu conţine norme de drept. Problema valorii juri-
dice a Declaraţiei de drepturi şi a Preambulului a dat naştere unor dezbateri 
îndelungate după anul 1958, ca abia la 16 iulie 1971, Consiliul Constituţional 
francez să recunoască valoarea juridică a Preambulului Constituţiei din anul 
1958 şi să-l recunoască ca valoare constituţională. Decizie absolut corectă.

Pentru concluzii, ne vom referi şi la conţinutul Preambulului din Con-
stituţia Estoniei, în care se stipulează că „Preambulul arată că actuala Con-
stituţie se bazează pe dreptul la independenţă, proclamat la 24 februarie 
1918, pe paragraful I al Constituţiei intrate în vigoare în 1939 şi pe Referen-
dumul din 28 iunie 1992, care vor garanta existenţa naţiunii, limbii şi culturii 
estoniene peste veacuri.”

Este uşor de observat că blocul constituţional este deja format în ordinea 
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stabilită de legiuitorul constituant – poporul, căruia îi aparţine suveranitatea 
naţională şi o exprimă în mod direct prin referendum sau prin reprezentanţii 
lui – Parlamentul. În cazul nostru, CC a substituit legiuitorul constituant şi 
n-a interpretat o normă constituţională în vigoare, dar a emis o nouă normă.

Dacă nu a interpretat nicio normă din Constituţie, CC nu era în drept să 
accepte sesizarea spre examinare.

Respingerea sesizărilor la etapa admisibilităţii era dictată de toate nor-
mele constituţionale începînd cu art. 1 – statul Republica Moldova, şi ter-
minînd cu art. 143, intitulat „Legea privind modificarea Constituţiei”.

Dar mai există şi dispoziţiile finale şi tranzitorii, prin care Constituţia 
intră în vigoare la 27 august 1994 şi prin care se abrogă Constituţia din 15 
aprilie 1978.

Relevantă este sintagma care nu putea fi ignorată de CC.
„Legile şi celelalte acte normative rămîn în vigoare în măsura în care nu 

contravin prezentei Constituţii.” Dar legiuitorul, pînă în prezent, nu a con-
statat vreo contradicţie privind denumirea limbii între legile privind funcţi-
onarea limbilor şi a Constituţiei. CC ar trebui să recunoască că legiuitorul 
constituant a format mecanismul de adoptare, modificare şi anulare a Con-
stituţiei. Acest mecanism nu poate fi schimbat de CC, obligată să activeze în 
cîmpul constituţional format de legiuitorul constituant.

Citind HCC din 05.12.2013, rămîi nedumerit de aprecierile pompoase 
(act-cheie, prevalează asupra Constituţiei ş.a.) date Declaraţiei de Indepen-
denţă, a cărei importanţă, bineînţeles, nu poate fi negată. Dar toate trebuie 
puse la locul lor. Explicarea, prin 92 de puncte, a ceea ce înseamnă Decla-
raţia de Independenţă nu a readus CC în cîmpul constituţional. CC a proce-
dat tocmai invers, pregătindu-şi astfel următorul pas.

La baza formării statului au stat acte nu mai puţin importante decît 
Declaraţia de Independenţă, şi anume Declaraţia de suveranitate, Decretul 
cu privire la puterea de stat, actele de suspendare pe teritoriul Republicii 
Moldova a legislaţiei URSS, introducerea Drapelului de Stat şi a Stemei de 
Stat şi multe altele, adoptate pînă la 27 august 1991, care, dacă e să urmă-
rim logica CC expusă în HCC din 05.12.2013, pot fi incluse în blocul consti-
tuţional, dar nu este necesar, pentru că toate actele enumerate, precum şi 
Declaraţia de independenţă, se regăsesc în normele constituţionale. Pentru 
elaborarea Constituţiei Republicii Moldova au fost studiate mai mult de 
60 de constituţii, inclusiv ale acelor ţări la care se referă CC, şi în textul ei 
a fost introdus tot ce a fost necesar, formînd astfel legea supremă a Repu-
blicii Moldova.

Eu personal aş dori ca în blocul constituţional al Republicii Moldova să 
fie introdus, de exemplu, Hrisovul Domnesc din septembrie 1741 al domni-
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torului Moldovei (anii 1741-1743) cunoscut în Europa sub titlul de „Con-
stituţie”, fiind publicat în revista franceză „Mercure de France”. Dar nu pot 
face acest lucru din două considerente: legiuitorul constituant nu a introdus 
denumirea acestui act în Preambulul Constituţiei, cum au procedat Franţa şi 
Estonia. Dar să fim serioşi: majoritatea ideilor din Constituţia lui Constantin 
Mavrocordat au intrat în Constituţia Republicii Moldova.

Constituţia noastră respectă toate cerinţele atribuite constituţiilor 
democratice, atît după formă, cît şi după conţinut. La rezolvarea litigiilor 
constituţionale nu este nicio necesitate să căutăm ceva în Preambul, căci 
totul se conţine în normele constituţionale. De exemplu, a dorit CC să folo-
sească noţiunea de stat de drept în hotărîrea din 22.04.2013, nu era nece-
sar să o caute în Preambul, deoarece în art.1 din Constituţie nu numai că 
se dă noţiunea de stat de drept, dar se şi explică ce înseamnă stat de drept, 
care sînt valorile lui.

Putem concluziona: CC a făcut (primii) doi paşi în afara cîmpului consti-
tuţional.

Care va fi următorul pas?
Pentru noi, acesta este unul clar – scoaterea Preambulului din Constitu-

ţia actuală, care prevede, printre altele, dreptul poporului moldovenesc la 
identitatea naţională.

Cine va face acest pas? CC sau forţele politice. Dacă se doreşte, de ce să 
nu se accepte? Îl poate face şi Curtea Constituţională, primii doi paşi au fost 
deja făcuţi. Al treilea va fi făcut…

Hotărîrea din 05.12.2013 a fost pronunţată şi nu ne rămîne decît să-l 
cităm pe judecătorul american Robert Jackon: „Hotărîrile Curţii Supreme a 
SUA sînt definitive nu pentru că sînt incontestabile, ele sînt incontestabile 
pentru că sînt definitive”.

Ziarul „Săptămîna”, 10 ianuarie 2014
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ СУЩЕСТВУЕТ ДЕ ЮРE,  
А ДЕ ФАКТО? 

Размышления после общего собрания судей 13 марта

Виктор ПУШКАШ 
Доктор права, Профессор

Высший совет магистратуры был образован 17 февраля 1995 года. 
Его архитекторы стремились воплотить в жизнь конституционный 
принцип разделение власти «В Республике Молдова законодательная, 
исполнительная и судебная власти разделены и взаимодействуют при 
осуществлении своих прерогатив в соответствии с положениями Кон-
ституции». Полагаем, что судебная власть, как и другие ветви власти, 
должна самоуправляться. Однако, как и в советские времена, после 
образования ВСМ судьи продолжали находиться под опекой мини-
стерства юстиции.

Сам министр юстиции по праву возглавлял ВСМ. Министерство, 
контролируя подбор и расстановку кадров, выдавало судьям зарплату, 
определяло время отпусков, решало, кого критиковать, какому суду 
отремонтировать здания, кому выдать служебный транспорт, кого 
направлять в заграничные командировки и т.п.. Право «казнить или 
миловать» принадлежали коллегии минюста, а то и лично министру. 
Стоны судейского сообщества просто игнорировались. И даже после 
вмешательства Конституционного суда, который 4 марта 1994 года 
признал неконституционными некоторые положения закона о Выс-
шем совете магистратуры, мало что изменилось.

На протяжении нескольких лет обращения ВСМ и Высшей судеб-
ной палаты к парламенту о предоставлении права формирования и 
расходования бюджетных средств, наделении судебной власти пол-
ной автономией, предоставлении рычагов внесудебного контроля 
решались половинчато: удовлетворять как-то запросы независимости 
правосудия и не упускать контроля над ней минюста.

Наверное, мало кто сегодня вспомнит, что на проведение судеб-
ной реформы, начатой 27 августа 1996 года – день реорганизации 
судебной системы – вместо 100 миллионов лей (ведь формировались 
пять трибуналов и одна апелляционная палата) был выделен только 
один миллион. И вообще бюджетные средства выделялись только в 
пределах 30-40 процентов от необходимого, не говоря уже о том, что 
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даже зарплаты не выдавались судьям своевременно. Таким образом, 
необходимые меры не принимались. Министерство юстиции мало что 
делало для правосудия, но активно продолжало играть роль моста 
между судами и политической властью. Практически наблюдалось 
стремление держать судей в узде, делать их послушными.

Только в 2012 году, через 18 лет после начала судебной реформы, 
законом № 153 от 5 июля 2012 года из закона о судоустройстве была 
исключена ст. 23, регламентировавшая обязанности минюста по орга-
низационному, материальному и финансовому обеспечения судов. 
Эти полномочия якобы отошли к ВСМ. Но... «гладко было на бумаге, 
да забыли про овраги».

Так, ст.55 того же закона контроль над судами и апелляционными 
палатами по-прежнему оставили минюсту. Правда, в чем заключа-
ется контроль по организационным опросам, закон не раскрывает. 
Также невозможно понять, как реализовывается это полномочие и из 
доклада минюста, представленного 13 марта с.г. на общем собрании 
судей, хотя доклад так и назывался: «Об обеспечении организацион-
ной и административной деятельности судов за 2014 год».

Возможно, ст.55 просто выпала из поля зрения парламента или 
минюст не хотел обратить на это внимание. Мы склонны ко второму 
варианту, поскольку законодатель уже создал при ВСМ некоторые 
структуры, например, судебную инспекцию, которая занимается 
организационной деятельностью судебных инстанций, коллегию по 
отбору и карьере судей, которая занимается оценкой деятельности и 
дисциплинарной ответственности судей и др. Именно Общее собра-
ние судей и ВСМ при помощи перечисленных структур, обязаны обе-
спечить независимость судебной власти и качественное отправление 
правосудия в стране.

В тоже время нам понятно и стремление минюста к контролю над 
судами исходя из обязанностей правительства по выполнению прави-
тельственных программ в области обеспечения правопорядка и закон-
ности, защиты прав, свобод и законных интересов граждан, борьбы с 
преступностью и т.п.. Эти обязанности наряду с другими министер-
ствами и ведомствами, лежат и на минюсте.

Наверняка минюст, исходя как раз из перечисленных целей, пред-
лагает создать в своем составе Агентство по управлению судами (см.
particip.gov.md), которое будет состоять из одного управления и более 
десятка служб. Интересно констатировать, что загонами о судоу-
стройстве, о Высшем совете магистратуры, о статусе судьи и другими, 
многие из этих вопросов почти уже разрешены. Напомним, что более 
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15 лет шли разногласия на тему – при ком должен находиться судеб-
ный департамент: при ВСМ или при минюсте. После поправке ряда 
законов вопрос о судебном департаменте завис в неопределенности.

Казалось, что новые законы расставили почти все акценты. Но 
минюст, решая эти же вопросы, почему-то проталкивает подзаконный 
акт – постановление правительства. Его принятие, на наш взгляд, при-
ведёт к продолжению определённого вмешательства в вопросы пра-
восудия и дублированию полномочий.

Многие политические комментаторы и юридические эксперты 
часто подчеркивают успех правоохранительных органов Румынии в 
борьбе с коррупцией, экономическими преступлениями, отмыванием 
денег, но не хотят видеть, что прокуроры в Румынии являются маги-
стратами, входят в единый совет магистратуры и, согласно ст.122 
Конституции этой страны действуют под началом министра юстиции. 
Министр может проводить уголовную политику через прокуратуру, а 
не через суды, как это стремятся делать в Республике Молдова.

Нельзя приспособить новые реалии к советскому минюсту и к 
советской прокуратуре. Считаем явным недостатком тот факт, что 
минюст только представлен в различных комиссиях, коллегиях, сове-
тах судей и прокуроров, но не имеет прямого воздействия на борьбу с 
преступностью.

Это ведомство должно обладать более реальным влиянием на 
исполнение правительственных программ. А чтобы повлиять на уго-
ловную политику, необходимо кардинальное реформирование проку-
ратуры, да и самого минюста. Деятельность этого органа регулируется 
регламентом, который утверждается правительством, то есть подза-
конным актом, а не законом, как должно быть во взаимоотношениях 
минюста с судами и прокуратурой. Реформа вроде бы касается всех 
институтов, но при этом обходит минюст и прокуратуру.

Жаль, что о мерах по усилению борьбы с преступностью и укре-
плении самоуправления судей на общем собрании судей и речи не 
было. А ведь состояние правосудия оставляет желать лучшего. Мно-
гие стрелы направлены и в сторону ВСМ. Таково мнение многих экс-
пертов, не только национальных, но и европейских. Как нам кажется, 
многие судьи просто психологически подавлены и ни на что не реаги-
руют, даже если общество информируется о всякого рода скандалах.

Не имеет своего твердого слова и сам ВСМ. Напомним только один 
случай из десятков распространение в столице рекламных щитов с 
фотографиями якобы самых коррумпированных судей. С тех пор про-
шло довольно много времени, а реакции – никакой. На наш взгляд, 
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фигуранты на рекламных щитах – довольно принципиальные судьи. А 
если это расправа? Судья – не творческий деятель, чтобы обязательно 
нравиться публике. Судьи – на острие всякого рода интересов. Молча-
ние ВСМ покрывает систему плесенью.

ВСМ не должен оправдываться, а должен объяснить. Но чтобы 
объяснить, нужно потребовать объяснений и применить кодекс об 
этике судей. Для этого не нужны дополнительные законы. Виновных 
следует наказывать, а невиновных оправдывать – святой принцип пра-
восудия, принципиально защищать от нападок и даже расправ, судей, 
преданных закону.

Мы очень надеялись, что на Общем собрании судьи разговорятся 
и попытаться дать ответ на вопросы, которые волнуют гражданское 
общество. Ведь закон № 153 от 5 июля 2012 года позволял им это 
сделать, но, по-видимому не захотели руководители ВСМ, ВСП и 
минюста.

Приведем некоторые нормы закона, которые доходчиво показы-
вают, что именно можно было сделать с целью не допустить, чтобы 
высший форум судей стал похож на заседания советских времен, про-
веденные по домашнему сценарию.

Закон гласит: «Независимость судебных инстанций представляет 
собой их организационную и функциональную независимость, кото-
рая достигается через судебное самоуправление».

Органами судебного самоуправления являются: Общее собрание 
судей и Высший совет магистратуры.

Заседание Общего собрания судей открывается Председателем 
Высшего совета магистратуры, который передаёт ведение заседания 
председательствующему на заседании.

Председательствующий на заседании и секретарь заседания 
Общего собрания судей избираются открытым голосованием судей, 
присутствующих на заседании, простым большинством их голосов.

Общее собрание судей заслушивает годовой отчет о деятельности 
Высшего совета магистратуры».

Мы полагаем, что доклад председателя ВСМ подлежал обсужде-
нию и принятию по нему соответствующего решения. Но этого не слу-
чилось.

На фоне усиливающейся критики некоторых судей и самого ВСМ 
мы ожидали, что на форуме судей состоится открытый и принци-
пиальный разговор при полном соблюдении норм демократии, что 
будет продемонстрировано действительное самоуправление судеб-
ной власти.
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Само собрание на наш взгляд проведено с нарушениями закона. Не 
было позволено судьям высказать озабоченность и всю меру ответ-
ственности. Вряд ли судьи почувствовали, что в этот день заседала 
сама судебная власть, и каждый из них был частицей этой власти.

Как это ни странно, на прочтение трёх докладов, да и выступление 
президента Республики Молдова было затрачено несколько часов, 
а на обсуждение – около 30 минут. Происходящее свидетельствует: 
несмотря на то, что судебная реформа проводится в Республике Мол-
дова более 20 лет, судейское самоуправление только рождается, а 
может, родилось, но умерло и надо его возродить.

Пора понимать, что не только от руководящих работников зави-
сит, станет ли судебная власть частью государственной власти, но и 
от каждого судьи в отдельности. Хотя бы реализовать дозволенное. 
Закон ведь позволяет, но мы далеки от мысли, что и на законодатель-
ном уровне все вопросы решены.

Если законодатель признал, что ответственным за независимость 
судебной власти и качественного отправления правосудия является 
Общее собрание судей и Высший совет магистратуры, то напрашива-
ются следующие меры:

Первая. Наделить ВСМ правом законодательной инициативы в 
вопросах правосудия.

Вторая. Признать за ВСМ право оспаривать конституционность 
правовых актов, касающихся правосудия в Конституционном суде.

Для нормального функционирования древа власти все его ветви 
должны получать одинаковую энергию!

Опубликовано: «Молдавские ведомости», 
31.03.2015
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CONSOLIDAREA STATALITĂȚII: 
de la Declaraţia de Suveranitate  
spre Declaraţia de Independenţă

Victor PUŞCAŞ 
Doctor în drept, Conferenţiar universitar

Atunci cînd se studiază dezvoltata constituţională a Republicii Moldova, 
constituţionaliştii moldoveni [1] cercetează dezvoltarea Statului moldove-
nesc în context cu Constituţiile României din 1866, 1923 şi 1938, Consti-
tuţiile RASSM din 1924 şi 1938 şi Constituţiile RSSM din 1941 şi 1978. 
Considerăm că acest punct de reper este pe deplin îndreptăţit de faptul 
prezenţei statalităţii moldoveneşti reieşind din caracteristicile unanim recu-
noscute ale statului: teritoriu, naţiune (popor), prezenţa autorităţilor publice 
centrale şi locale formate cu respectarea regulilor democratice unanim 
recunoscute, şi Autorul, în mai multe lucrări [2], argumentează acest fapt. 
Însă în ultimii ani, în opinia noastră, sub influenţa unor factori politici, este 
expus şi un alt punct de vedere.

De exemplu, dl A.Tănase, în materialul „Identitatea Constituţională a 
Republicii Moldova” [3], expune o opinie contrară celei unanim recunos-
cute.

Recunoscînd ca poziţie concluziile unor curţi constituţionale europene 
(Germania, Polonia, Cehia şi altele), care au demonstrat că chiar şi regimu-
rile nedemocratice sau totalitare (de exemplu, Germania – regimul naţio-
nal-socialist din anii 1933-1945) nu exclud importanţa identitară a statului 
respectiv, dl A. Tănase, totuşi, îşi adresează întrebarea „Fac sau nu fac parte 
din patrimoniul constituţional al Republicii Moldova” aşa-numitele consti-
tuţii ale fostei RSSM” şi tot el răspunde: „Eu sînt de părerea că nu fac parte”. 
În mod ironic, dl A. Tănase ar putea fi întrebat dacă „din cîntec pot fi elimi-
nate cuvintele”.

Nici un cercetător, indiferent de poziţiile pe care le promovează, nu 
neagă noţiunea de federaţie sovietică, precum nici participarea RSSM ca 
subiect al federaţiei în cadrul URSS.

Vom notifica că, potrivit art. 68 al Constituţiei RSSM din 15.04.1978, 
Republica Sovietică Socialistă Moldovenească era recunoscută ca stat suve-
ran. Dar, cum menţionează unii autori [4], Republica dispunea de o „suvera-
nitate limitată”. Sîntem de acord cu aceste afirmaţii, deşi Constituţia URSS 
(art. 72) şi Constituţia RSSM (art. 69) prevedeau dreptul de părăsire liberă 
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a URSS, acest drept avea un caracter declarativ, nefiind determinat meca-
nismul cum ar avea loc procesul autodeterminării. Cu toate că unii autori 
[5] consideră apariţia statalităţii moldoveneşti începînd cu anul 1359 – for-
marea statului moldovenesc, noi sîntem de părerea că s-ar putea de con-
statat că începutul statalităţii Moldovei contemporane a apărut odată cu 
devenirea sa în calitate de subiect al federaţiei sovietice. Însă noi nu ne 
punem scopul de a investiga însemnătatea dezvoltării constituţionale în 
perioada sovietică, dar numai vom concluziona că la sfîrşitul anilor 1980-
1990 Republica Moldova dispunea de toate premisele pentru consolidarea 
statalităţii moldoveneşti.

Un rol deosebit în legalizarea activităţii forţelor progresiste îi revenea 
Prezidiului Sovietului Suprem, condus de un fruntaş al neamului – dl Mircea 
Snegur. Decretul Prezidiului Sovietului Suprem [6], din 25 august 1989 a 
dat startul pluripartitismului. Acest decret a precedat modificările din 10 
mai 1990 în Constituţia din 15.04.1978, prin care a fost anulat art. 6, care 
stabilea că forţa conducătoare şi îndrumătoare a societăţii sovietice, nucleul 
sistemului ei politic, este partidul comunist, şi a fost înlocuit cu reglemen-
tarea „Partidele politice, alte organizaţii obşteşti şi mişcări de masă participă 
la elaborarea politicii republicii, la conducerea treburilor de stat şi obşteşti prin 
reprezentanţii lor, aleşi în sovietele de deputaţi ai poorului, precum şi sub alte 
forme”. Ideile Decretului Prezidiului din 25 august 1989 privind dezvoltarea 
pluralismului politic şi a pluripartitismului a căpătat un veşmînt constituţi-
onal.

Nu vom trece cu vederea nici legea din 31 august 1989 cu privire la sta-
tutul limbii de stat [7], care a recunoscut că legea se adoptă „În scopul lichi-
dării deformărilor survenite în conştiinţa lingvistică din RSS Moldovenească, 
a luării sub protecţia statului a limbii moldoveneşti – una din premisele 
existenţei naţiunii moldoveneşti în cadrul formaţiei sale naţional-statale 
suverane, al asigurării funcţionării ei în toate sferele pe teritoriul RSSM”. 
Cu unele rezerve, unii autori [8] sînt nevoiţi să recunoască că „Formula exis-
tenţei naţiunii moldoveneşti în cadrul formaţiei sale naţional-statale suverane a 
fost de o importanţă crucială, revoluţionară, am zice, deoarece credem că nici 
experţii ideologi ai PC al Moldovei nu şi-au dat seama că s-a bătut primul cui al 
viitoarei statalităţi suverane şi independente”.

Însă dezvoltarea orînduirii statale a RM pe baze democratice a luat 
amploarea odată cu constituirea noului Parlament (aprilie 1990). Cum men-
ţionează primul preşedinte al Parlamentului, ales în mod democratic, şi pre-
şedinte al RM, dl M. Snegur [9], la începutul anilor ‹90, în faţa societăţii şi a 
statului stăteau obiectivele:

– Organizarea cadrului politic şi juridic al statului;
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– Pregătirea premiselor pentru deetatizarea patrimoniului naţional şi tre-
cerea la economia de piaţă;

– Crearea condiţiilor prielnice pentru emanciparea intelectuală a poporu-
lui, angajarea lui în circuitul valorilor spirituale şi morale, dominante în 
spaţiul european.”

Aceste obiective sînt caracteristice nu numai perioadei de tranziţie de 
la statul totalitar la statul de drept şi democratic, de la o economie hiper-
centralizată cu o preponderentă formă de proprietate – obştească, coope-
rativ-colhoznică – la o economie de piaţă cu orientare socială, bazată pe 
proprietatea privată, de la un stat cu o singură ideologie la pluripartitism şi 
pluralismul de opinii, dar şi obiective pentru perioada dezvoltării ulterioare 
a Republicii Moldova.

Deja la 31 mai 1990 [10], recunoscînd independenţa Lituaniei, Parla-
mentul şi-a anunţat intenţia de a stabili relaţii diplomatice, politice, econo-
mice şi culturale directe cu alte state.

O însemnătate istorică pentru statalitatea Republicii Moldova o are 
adoptarea Declaraţiei de Suveranitate din 23 iunie 1990 [11].

Declaraţia poate fi recunoscută ca un act de autodeterminare a Repu-
blicii Moldova ca stat şi a separării ei faţă de URSS. A avut loc restaurarea 
suveranităţii depline, limitată în cadrul URSS.

În ultima perioadă de timp, considerăm noi, se minimalizează 
însemnătatea Declaraţiei de Suveranitate si se diminuează rolul juridic al 
acestui act.

Acest fapt l-a constatat şi Asociaţia Obştească „Parlamentul ‚90” [12] la 
şedinţa solemnă din 23 iunie, consacrată Declaraţiei de suveranitate, prin 
apelul adresat guvernării.

Împărtăşim aceste îngrijorări deoarece chiar şi Curtea Constituţională, 
în hotărîrea din 05.12.2013 [13], expune opinia că „În condiţiile în care 
Republica Moldova, ca stat suveran şi independent, nu avea încă o Constituţie, 
Declaraţia de independenţă (27.08.1991) era singurul document care deţinea 
ordinea constituţională a Republicii Moldova în baza căreia a fost constituit sis-
temul politic, economic şi juridic al Republicii Moldova”.

Şi unii doctrinari [14] încearcă să delimiteze independenţa statului de 
suveranitatea acestuia.

Sîntem de părerea [15] că, într-un context mai larg, elementele-cheie 
ale suveranităţii includ, pe lîngă independenţă şi autonomie, „personalita-
tea” internaţională, autoritatea (calitatea de putere), integritatea şi inviola-
bilitatea teritorială. În acest context, cercetătorul american Stefan Krasner 
observă că „suveranitatea independenţei prevede abilitarea autorităţilor 
publice de a reglementa circulaţia informaţiei, ideilor, a bunurilor populaţiei, 
scoaterea capitalului dincolo de graniţele sale„ [16].
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Din lipsa cadrului legislativ necesar naţional, potrivit Declaraţiei de 
Suveranitate, legile unionale urmau să fie puse în aplicare pe teritoriu! 
Moldovei numai după ce erau ratificate de Parlamentul moldav, iar cele în 
vigoare, ce contraveneau suveranităţii, urmau să fie suspendate. De aseme-
nea, Declaraţia a instituit cetăţenia Moldovei; dreptul suveran la teritoriu, 
proprietate; menţinerea relaţiilor diplomatice directe cu toate ţările lumii; 
respectarea Cartei ONU; participarea la crearea unui nou sistem de securi-
tate în Europa etc.

La 27 iulie 1990, a fost adoptat cel de al doilea act de nivel constituţio-
nal – Decretul cu privire la puterea de stat [17]. Acest act a fundamentat 
principiile deideologizării puterii, depolitizării colectivelor de muncă şi de învă-
ţămînt şi separării puterilor în stat. Este greu de imaginat importanţa sintag-
mei: „Nici un partid politic, nici o organizaţie sau mişcare social-politică 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 întreprin-
derilor, instituţiilor şi organizaţiilor”. Aceste idei şi-au găsit locul cuvenit în 
Art. 2 din actuala Constituţie privind suveranitatea naţională şi puterea de 
stat.

Pînă la Declaraţia de Independenţă au mai fost adoptate un şir de legi 
constituţionale de modificare a Constituţiei din 15.04.1978: cu privire la 
noul Drapel de stat şi la Stema de stat, schimbarea denumirii statului, înlocui-
rea formelor de proprietate obştească şi cooperativ– colhoznică cu proprietatea 
publică şi privată, instituirea cetăţeniei etc. Aceste prevederi au căpătat un 
veşmînt constituţional în baza Declaraţiei de Suveranitate şi a Decretului cu 
privire la puterea de stat, ele fiind introduse în Constituţia din 15.04.1978. 
În aşa mod, a recunoaşte prevalarea numai a Declaraţiei de Independenţă 
asupra Constituţiei, negînd actele istorice menţionate, înseamnă a nu ţine 
cont de faptele reale.

Urmînd logica Curţii Constituţionale, în opinia noastră incorectă [18], 
expusă în hotărîrea din 05.12.2013, ar fi binevenit ca Curtea, la demersul 
unui subiect cu drept de sesizare, să interpreteze art. 1 alin.(1) din Constitu-
ţie, în ce măsură prevalează asupra Constituţiei nu numai Declaraţia de Inde-
pendenţă, dar şi Declaraţia de Suveranitate şi Decretul cu privire la puterea de 
stat. Permanent am afirmat că în Constituţie (29 iulie 1994) au intrat toate 
actele naţionale şi internaţionale în vigoare la acel moment. Nu întîmplător 
legiuitorul constituant a subliniat supremaţia Constituţiei, stipu lînd în Art.7 
că „Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege şi nici un 
alt act juridic care ar contraveni Constituţiei nu are putere juridică”. Ca un ast-
fel de act care contravine Art.7 din Constituţie trebuie privită şi Hotărîrea Cur-
ţii Constituţionale din 05.12.2013, prin care Curtea a recunoscut prevalarea 
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Declaraţiei de Independenţă asupra Constituţiei. Probabil că Constituţia, 
în opinia Curţii Constituţionale, nu mai este Legea Supremă a statului. O 
putere supremă asupra Constituţiei o are Hotărîrea Curţii Constituţionale 
prin care Curtea a format blocul constituţional: Declaraţia de Independenţă 
+ Preambulul Constituţiei + Conţinutul normativ al Constituţiei, opinie, în 
viziunea noastră, absolut greşită.

Apare întrebarea: din care motive au fost adoptate două declaraţii – de 
Suveranitate şi de Independenţă? Doar este cunoscut faptul că indepen-
denţa depinde de suveranitate, şi nu invers.

În primul rînd, vom notifica că Republica Moldova, ca subiect al federa-
ţiei, dispunea de dreptul de a ieşi din componenţa federaţiei, cu toate că un 
asemenea mecanism nu exista. Dar în perioada dezmembrării centrului uni-
onal, un astfel de mecanism putea fi şi unilateral, însoţit de un apel către sta-
tele lumii de a recunoaşte suveranitatea Republicii Moldova pe plan intern 
şi extern. Astfel au procedat Lituania, Letonia şi Estonia.

O a doua posibilitate a fost realizarea Tratatului Comunităţii de State Suve-
rane, propus de către Parlament la 19 februarie 1991. Acest tratat prevedea 
formula „X+0”, propusă de deputatul M. Patraş în care „X” era numărul state-
lor suverane, iar „0” – Centrul Unional. Se propunea ca Republicile unionale 
să-şi decidă singure soarta, inclusiv în privinţa participării sau neparticipăriî 
la fondarea de formaţiuni interstatale după modelul Uniunii Europene. Se 
insista pe constituirea relaţiilor economice pornind de la înlocuirea principiu-
lui „multilateralităţii” prin concursul centrului cu cel al bilateralităţii”.

Clasa politică (Parlamentul, Preşedintele RM, Guvernul) din acea peri-
oadă conştientiza faptul că accelerarea şi urmările dezmembrării comple-
xului economic al Uniunii Sovietice erau cu mult mai periculoase şi, cum 
s-a adeverit mai tîrziu, chiar catastrofale pentru noi, decît dezmembrarea 
politică. Se ţinea cont de păstrarea temporară a unei valute unice, într-un 
spaţiu economic unic, cu reguli vamale unice, a menţinerii instituţiilor de 
securitate militară, epidemiologică, sanitară,de ocrotire a mediului etc. pînă 
la rezolvarea definitivă a problemelor politice.

A treia situaţie a apărut în urma loviturii de stat de la Moscova din 19 
august 1991, care a catalizat destrămarea Uniunii Sovietice, constatată la 8 
decembrie 1991, şi a favorizat apariţia statelor independente.

Republica Moldova n-a fost unica ţară care şi-a declarat independenţa 
faţă de URSS la 27 august 1991. Declaraţia de Independenţă, în cazul pră-
buşirii centrului, era privită de deputaţi ca un apel faţă de ţările lumii pentru 
a recunoaşte suveranitatea internă şi externă. Se înţelegea că are impor-
tanţă juridică doar faptul proclamării independenţei şi nu unele afirmaţii din 
preambulul acestui act, care ulterior au căpătat un caracter speculativ.
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Astfel, cu excepţia Ţărilor Baltice care au restabilit pierderea indepen-
denţei cucerite în anul 1918 (Lituania – 11.03.1990, Letonia – 04.05.1990, 
Estonia – 20 .08.1991) celelalte republici unionale, cu excepţia Federaţiei 
Ruse, şi-au proclamat independenţa faţă de URSS: Georgia – 09.04.1991, 
Ucraina – 24.08.1991, Belarusia – 25.08.1991, Kîrgîzstan – 31.08.1991, 
Uzbekistan – 01.09.1991, Tadjikistan – 09.09.1991, Armenia – 21.09.1991, 
Azerbaidjan – 18.10.1991, Turkmenistan – 27.10.1991, Kazahstan – 
16.12.1991.

Aceste state au parcurs aceeaşi cale ca şi Republica Moldova: adoptarea 
declaraţiilor de suveranitate, iar mai apoi, proclamarea independenţei faţă 
de URSS.

După cum vedem, trei acte istorice au stat la temelia consolidării stata-
lităţii moldoveneşti. Putem da diferite interpretări politice privind apariţia 
Republicii Moldova ca stat, în 1940, dar juridic nu poate fi negat faptul apa-
riţiei Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, care dispunea de elemen-
tele statale: teritoriu, naţiune, putere publică, în care majoritatea populaţiei 
o constituiau moldovenii: 1941 – 68,8%, şi ulterior majoritatea băştinaşilor 
o constituiau moldovenii – în 1959 – 65,4%, 1970 – 64,6%, 1979 – 63,9%, 
1989 – 64,5%. La recensămîntul din 2004, 69,6 % din respondent s-au 
identificat ca moldoveni.

Aceste proporţii rămîn aproape neschimbate şi astăzi. Deocamdată, nu 
cunoaştem rezultatele finale oficiale, ale recensămîntului din 2014, dar din 
unele informaţii strecurate în mass-media aflăm că în jur de 60 la sută din 
cetăţeni se identifică ca moldoveni. Acest număr este şi mai mare dacă se 
iau în considerare şi moldovenii din raioanele din stînga Nistrului. Vom men-
ţiona că şi Declaraţia de Independenţă conţine noţiunea de „moldoveni”.

Dreptul la identitatea etnică, potrivit art. 10 din Constituţie, este un 
drept fundamental şi nimeni nu are dreptul să-l nege. Fiind populaţia băş-
tinaşă mai mult de 60 la sută, moldovenii împreună cu minorităţile naţio-
nale alcătuiesc poporul moldovenesc, care are tot dreptul de a fi suveran şi 
independent. Anume aceasta demonstrează sondajele sociologice, alegerile 
în organele reprezentative şi referendumuri-le din 1994 şi 1999. De exem-
plu, referendumul din 1994 [l8] iniţiat de preşedintele R.M. dl M. Snegur, 
intitulat „La sfat cu poporul” a fost desfăşurat la nivel naţional pentru a sta-
bili dacă ţara ar trebui să-şi conserve independenţa şi integritatea teritori-
ală. A fost adresată întrebarea „Sînteţi pentru ca Republica Moldova să se 
dezvolte ca stat independent si unitar, în frontierele recunoscute în ziua 
proclamării suveranităţii Moldovei (23.06.1990), să promoveze o politică de 
neutralitate si să menţină relaţii economice.
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DEZVOLTAREA CONSTITUȚIONALĂ  
A REPUBLICII MOLDOVEI 

(20 de ani de la adoptarea Constituţiei)

Victor Puşcaş 
Doctor în drept, conferenţiar universitar

Adoptarea Declaraţiei de Suveranitate la 23 iunie 1990 şi proclamarea 
Independenţei la 27 august 1991 au impus imperativul elaborării Constitu-
ţiei noului stat, Republica Moldova, apărut în urma dezmembrării imperiului 
sovietic.

Adoptarea noii Constituţii era un pas firesc dictat de transformările 
grandioase care aveau loc în spaţiul ex-sovietic şi, îndeosebi, în Republica 
Moldova: trecerea de la un stat totalitar la un stat democratic; de la o eco-
nomie hipercentralizată la o economie de piaţă cu orientare socială; de la un 
singur partid cu o singură ideologie la pluripartidism şi pluralism de opinie; 
trecerea de la proprietatea colectivă la cea privată şi multe alte probleme 
care trebuiau soluționate și reglementate neîntârziat în Constituţie. Con-
stituţia RSSM din 15 aprilie 1978 nu dispunea de potențial necesar pentru 
asemenea transformări.

Însă Republica Moldova nu s-a grăbit să adopte o nouă Constituţie, ci a 
pregătit premisele de dezvoltare a societăţii, premise care își aveau începutul 
încă la sfârşitul anilor ’80, începutul anilor ’90, fiind proclamate cele mai 
sacre valori ale naţiunii: limba, alfabetul, istoria, asigurarea suveranităţii 
naţionale a poporului și imperative: libertatea mass-mediei, independenţa 
justiţiei, protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului etc.

Mai întâi de toate, era necesar de a determina idealul spre care tindea 
societatea noastră: idealul statelor occidentale, numite capitaliste, şi idealul 
statelor socialiste sau idealul statelor comuniste. Ce fel de model constitu-
ţional putea fi propus pentru ţara noastră?

Arhitecţii noii formaţiuni statale, în linii mari – deputații „Parlamentul 
90”, erau de părerea ca elaborarea şi adoptarea Constituţiei să fie subor-
donate dezideratelor concrete ale statului, şi nu invers. Anume Constituţia 
trebuia să prevadă modelul de organizare şi activitate a organelor puterii 
de stat și regulile de conduită în relațiile dintre persoanele fizice şi juridice. 
În comparaţie cu constituţiile sovietice, care reflectau trecutul şi prezentul, 
noua Constituţie a Republicii Moldova trebuia să fie orientată spre viitor. 
În acest scop, inginerii noii Constituții – B. Negru, A. Smochină, N. Osmo-
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chescu și întreaga Co-misie constituțională – au studiat conţinutul normativ 
a peste 60 de constituţii ale celor mai progresiste state ale lumii.

Au fost analizate cele mai importante acte istorice care stau la baza con-
stituţionalismului modern: din Anglia – Magna Charta Libertatum (1215), 
în traducere – „Marea Cartă a Libertăţilor” (1215), The Petition of Right 
(1628) –„Petiţia Drepturilor”, HABEAS CORPUS ACT (1679) – „Legea pen-
tru Garantarea Libertăţii Supusului şi Prevenirea Întemniţării peste Mări şi 
Oceane”, Bill of Rights (1689) – „Declaraţia Drepturilor Omului”; din SUA – 
Declaraţia Drepturilor din Statul Virginia (12.06.1776), Declaraţia de Inde-
pendenţă a SUA (4 iulie 1776) şi altele; din Franţa – „Declaraţia Drepturilor 
Omului şi Cetăţeanului” (26 august 1789), constituţiile celor cinci republici 
franceze şi multe alte acte care au servit drept cadru juridic pentru dezvol-
tarea constituţionalismului în statele cu cea mai dezvoltată democraţie.

Au fost cercetate şi un şir de acte istorice din Moldova medievală: Pra-
vila de la Târgovişte – 1542, Pravila de la Putna – 1581, Pravila de la Bistriţa 
– 1618, Hrisovul lui C. Mavrocordat – 1741, cunoscut în Europa cu titlul 
de Costituţie, publicat în revista franceză „Mercure de France”, Constitu-
ţia Cărvunarilor din Iaşi – 1822, care, fiind supusă dezbaterilor, n-a fost 
adoptată din cauza rezistenței opuse de Rusia, Turcia și alte state. Ideile 
conţinute în aceste acte istorice, privind respectul pentru proprietate, ega-
litatea în faţa legilor, libertatea persoanei etc., şi-au găsit locul cuvenit în 
Constituţia Republicii Moldova.

Constituţia, ca lege supremă a statului, trebuia să marcheze o nouă 
etapă a evoluţiei societăţii, propunând pentru viitor un program de dezvol-
tare a relaţiilor sociale, reprezentând un manifest al victoriilor şi împlinirilor 
poporului. Caracterul suprem al Constituţiei trebuia să fie dedus nu numai 
din locul pe care îl ocupă în ierarhia actelor normative, dar şi din faptul că ea 
se află în serviciul întregului popor. Acest act politico-juridic trebuia să sta-
tueze modul de organizare şi exercitare a puterii şi, după autoritatea şi forţa 
sa juridică – să subordoneze orice decizie adoptată de guvernanţi. Or, Con-
stituţia este concepută într-o viziune mai largă, ce excede juridicului, fiind 
un act ce atestă o realitate politică şi statală ce se identifică cu societatea.

În orice ţară democratică Constituţia este baza pe care se sprijină 
întregul sistem de drept. În cazul apariţiei unor fisuri în această bază, se 
poate ruina întregul sistem de drept şi poate apărea un vid de legalitate în 
societate, care, iminent, generează instabilitate.

Noua Constituţie avea să devină o oglindă a constituţionalismului modern, 
baza filosofică a căruia este doctrina liberală sprijinită pe trei piloni: dezvolta-
rea autonomă a persoanei, recunoaşterea de către persoană a propriei dem-
nităţi şi limitarea amestecului statului în viaţa şi activitatea persoanei.
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Aceste deziderate puteau fi dezvoltate şi consolidate numai prin realiza-
rea principiilor separaţiei puterilor în stat; consacrării, promovării şi asigură-
rii drepturilor şi libertăţilor inerente fiinţei umane, prin definirea şi consoli-
darea noţiunii statului de drept.

Între interpretări şi realitate
Unii specialişti caracterizează perioada-cumpănă dintre anii 1990-1994 

ca lipsită de Constituţie. În opinia lor, Republica Moldova nu dispunea nici 
de Constituţie, nici de legi constituţionale. O astfel de opinie o găsim expusă 
şi în Hotărârea Curţii Constituţionale din 05.12.2013, potrivit căreia: „În 
condiţiile în care Republica Moldova, ca stat suveran şi independent, nu 
avea încă o Constituţie, Declaraţia de Independenţă (27.08.1991) era sin-
gurul document care deţinea ordinea constituţională a Republicii Moldova 
în baza căreia a fost constituit sistemul politic, economic şi juridic al Repu-
blicii Moldova”. Nu putem fi de acord cu asemenea afirmaţii, deoarece epu-
blica Moldova dispunea şi de Constituţie, şi de legi constituţionale.

Credem că nu vom greşi dacă vom afirma că temelia statului a fost 
aşezată de primul act de nivel constituţional – Declaraţia de Suveranitate 
din 23 iunie 1990. Conform Declaraţiei, poporul este izvorul şi purtăto-
rul suveranităţii, exercitată prin intermediul reprezentanţilor săi. Republica 
Moldova a fost declarată stat unitar şi indivizibil, deschis pentru colaborare 
cu alte state, năzuind spre aderarea la ONU şi structurile internaţionale, 
bazându-şi activitatea pe principiile separaţiei puterilor în stat şi protecţiei 
drepturilor omului. Această Declaraţie a pus bazele reformei constituţio-
nale, stipulând în ultimul alineat că principiile enunţate în Declaraţie vor 
servi ca punct de reper la elaborarea noii Constituţii.

La 27 iulie 1990 a fost adoptat cel de al doilea act de nivel constituţional 
– Decretul cu privire la Puterea de Stat. Acest act a fundamentat principiile 
deideologizării puterii, depolitizării colectivelor de muncă şi de învăţământ 
şi separării puterilor în stat. Deja la 26 iulie 1990, bazându-se pe Declaraţia 
de Suveranitate, Parlamentul a adoptat Legea nr.194, prin care a modificat 
art. 74 din Constituţia din 1978 şi a legiferat că, în continuare, actele adop-
tate de organele puterii de stat din URSS vor acţiona 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 modifi-
carea Constituţiei din 15 aprilie 1978 (27 aprilie 1990, 10 mai 1990, 12 mai 
1990, 5 iunie 1990, 19 iunie 1990, 20 iunie 1990, 21 iunie 1990, 26 iulie 
1990, 26 iulie 1990, 26 iulie 1990, din 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 
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1994). Atenţionăm că majoritatea modificărilor au fost făcute în Constituţie 
până la declararea Independenţei.

Paralel, au fost adoptate un şir de legi cu un anumit grad de importanţă 
constituţională: cu privire la adoptarea noului Drapel şi a Stemei de Stat, 
schimbarea denumirii statului, înlocuirea formelor de proprietate socialistă 
şi cooperatist–colhoznică cu proprietatea publică şi privată, reorganizarea 
autorităţilor publice unional-republicane în republicane, formarea armatei 
naţionale, instituirea cetăţeniei Republicii Moldova, privatizarea şi împro-
prietărirea cu pământ etc. Aceste prevederi au căpătat veşmântul consti-
tuţional necesar. Astfel, a nega existenţa unei evoluţii constituţionale între 
anii 1990-1994 înseamnă a denatura realitatea şi a manifesta rea credinţă.

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, a instaurat un 
regim pe deplin democratic, bazat pe prioritatea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale, orientat spre binele cetăţenilor şi al societăţii. Spre deose-
bire de alte state, în Republica Moldova Constituţia nu a fost neapărat un 
colac de salvare pentru noua democraţie, deoarece majoritatea principiilor 
şi normelor constituţionale au fost implementate până la adoptarea actului 
suprem, iar pe parcursul a cinci ani de guvernare, în condiţiile noii democra-
ţii, valabilitatea lor a fost confirmată de timp şi societate. Una dintre sarci-
nile principale ale Constituţiei din 1994 a fost punerea în valoare a potenţi-
alului politic şi social deja acumulat. Astfel, Constituţia Republicii Moldova 
a legitimat relaţiile sociale fundamentale deja instaurate, servind drept bază 
pentru dezvoltarea lor în continuare.

Odată, însă, cu fundamentarea relaţiilor constituţionale existente, Legea 
supremă a instituit relaţii şi instituţii politice noi, rolul primordial al cărora 
rezidă în formarea unui mecanism adecvat al contractului social pentru sta-
bilizarea regimului democratic de guvernare, promovarea şi apărarea efici-
entă a drepturilor şi libertăţilor constituţionale.

Constituţia a proclamat Republica Moldova ca stat suveran, indepen-
dent şi neutru, stat de drept, fundamentat pe principiile supremaţiei Con-
stituţiei, separaţiei şi colaborării puterilor, legalităţii, priorităţii şi protecţiei 
drepturilor omului, pluralismului politic – principii capabile să anihileze orice 
tentativă de reinstaurare a dictaturii şi totalitarismului, de impunere a unei 
ideologii oficiale.

Constituţia a statuat modul de formare, atribuţiile şi raporturile între 
cele mai importante instituţii caracteristice statului de drept: Parlament, 
Guvern, Preşedintele ţării şi autoritatea judecătorească. Legea Fundamen-
tală a instituit atributele statului. Proclamând principiul supremaţiei Legii 
Supreme, Constituţia a stabilit ierarhia actelor legislative adoptate de Par-
lament, a delimitat competenţele între instituţiile politice supreme ale sta-
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tului şi a specificat domeniile care se reglementează prin acte normative 
adoptate de Guvern.

Constituţia a consfinţit drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetă-
ţeanului, proclamate de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi pac-
tele internaţionale cu privire la drepturile civile, politice, economice, sociale 
şi culturale, şi a dedicat un capitol separat principiilor aplicabile drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, 
deşi în forma sa originară nu poartă un caracter obligatoriu pentru Repu-
blica Moldova, după valoarea sa juridică a fost ridicată la rang de normă 
constituţională. Constituţia a instituit un mecanism eficient de protecţie a 
drepturilor omului care corespunde standardelor internaţionale în domeniu.

Revizuind relaţiile dintre cetăţean şi stat, Constituţia a statuat principiul 
responsabilităţii statului faţă de cetăţean, garant al respectării căruia este 
Curtea Constituţională, împreună cu ramurile puterii: legislativă, executivă 
şi judecătorească.

În Constituţia Republicii Moldova trece ca un fir roşu ideea enunţată 
în Declaraţia franceză „Libertatea constă în a putea face tot ceea ce nu 
dăunează celuilalt: astfel, exerciţiul drepturilor naturale ale fiecărui om nu 
cunoaşte decât acele limite care sunt necesare altor membri ai societăţii 
pentru a se bucura de aceleaşi drepturi”. Autorii noii Constituţii au renunţat 
la principiul vechi, care a stat la baza constituţiilor sovietice: „A face ceea 
ce permite legea”, adoptând principiul „A nu face numai ceea ce interzice 
legea”, admiţând libera dezvoltare.

Într-o viziune nouă, Constituţia a reglementat corelaţia dintre dreptul 
intern şi dreptul internaţional. Principiile internaţionale privind dreptul 
tratatelor au fost aplicate nu numai în raport cu Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului, ci şi în raport cu pactele şi tratatele cu privire la 
drepturile omului la care Republica Moldova este parte. Potrivit normelor 
constituţionale, tratatele internaţionale care contravin Constituţiei intră 
în vigoare numai după revizuirea Constituţiei. În temeiul acestor norme, 
Republica Moldova şi-a revizuit relaţiile cu comunitatea internaţională în 
privinţa dreptului tratatelor.

Un loc distinct în Constituţie îl ocupă dispoziţiile privind administraţia 
publică locală, potrivit cărora administraţia publică în unităţile administra-
tiv-teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, ale descentra-
lizării serviciilor publice, ale eligibilităţii administraţiei publice locale şi ale 
consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit.

Pentru prima dată în istoria statului nostru a fost instituită procedura ini-
ţiativei populare de revizuire a Constituţiei, într-un titlu separat reglemen-
tânduse procedura şi limitele revizuirii Constituţiei sub controlul riguros al 
Curţii Constituţionale.
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Constituţia, ca factor stabilizator în societate
Prin valoarea şi coerenţa normelor sale, Constituţia îndeplineşte una din 

cele mai importante misiuni – de factor stabilizator în societate. Nu poate 
fi trecut cu vederea faptul că în Republica Moldova Constituţia a asigu-
rat tranziţia paşnică şi eficientă de la totalitarism la sistemul democratic de 
guvernare, de la unipartidism la pluralismul de opinii şi pluripartidism.

Pentru înţelegerea rolului Constituţiei în societate este necesar a efec-
tua o trecere în revistă a realizărilor obţinute sub auspiciile ei.

Graţie implementării normelor constituţionale, Republica Moldova are 
în prezent un sistem juridic de guvernare bazat nu numai pe separaţia rigidă 
a puterilor de stat, ci şi pe colaborarea eficientă a acestora.

Adoptarea Constituţiei a impulsionat desfăşurarea şi aprofundarea 
reformelor în domeniile sănătăţii, educaţiei, bancar, financiar etc.

Pentru optimizarea exercitării şi apărării drepturilor omului şi asigurarea 
exerciţiului principiului accesului liber la justiţie a fost reformat sistemul 
judiciar. S-a deschis calea de acces la Curtea Europeană a Drepturilor Omu-
lui.

Adoptarea Constituţiei a impulsionat dezvoltarea proprietăţii private, a 
activităţii de antreprenoriat şi formarea economiei de piaţă în ansamblu. 
În mare măsură, de încurajarea activităţii de întreprinzător şi crearea unui 
cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie, principii consfin-
ţite în Legea Fundamentală, depinde succesul dezvoltării economice a ţării.

Garantând suveranitatea şi independenţa statului nostru, Constituţia a 
acordat reprezentanţilor poporului posibilitatea de a soluţiona problemele 
naţiunii fără intervenţii externe. În baza acestui fapt, Republica Moldova a 
devenit membru cu drepturi depline al prestigioaselor structuri internaţio-
nale şi regionale – ONU, OSCE, Consiliul Europei ş.a.

Tot în baza Constituţiei, 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 Asoci-
ere cu Uniunea Europeană, care cuprinde şi Acordurile creării unei zone de 
liber schimb, precum şi liberalizarea vizelor, care s-a şi produs începând cu 
28 aprilie 2014. De curând, la 27 iunie 2014, Republica Moldova a semnat 
Acordul de Asociere cu Uniunea Europeana.

20 de ani de la adoptarea Constituţiei, pe care societatea moldovenească 
i-a marcat la 29 iulie 2014, au demonstrat viabilitatea ei ca Lege Supremă. 
Toate dispoziţiile Constituţiei au o importanţă egală, fiind un manifest al 
realizărilor şi al dezideratelor care urmează a fi transpuse în viaţă. Înţelegem, 
însă, foarte bine că chiar şi în statele cu cea mai avansată democraţie şi 
cu cele mai bogate tradiţii constituţionale nu există norme de drept ideale. 
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Chiar şi Constituţia SUA, prima constituţie scrisă, adoptată la 17 septembrie 
1787, considerată cea mai stabilă constituţie din lume, şi-a deschis portiţa 
pentru 27 de amendamente. Nu face excepţie nici Constituţia Republicii 
Moldova, până în prezent fiind adoptate opt legi de revizuire. Ca urmare, au 
fost revăzute aproape o treime din normele constituţionale.

Bineînţeles, unele modificări au fost provocate de realităţi obiective, 
legate de orientarea Republicii Moldova spre implementarea constituţiona-
lismului european, şi anume: abolirea pedepsei capitale, emiterea mandatu-
lui de arest de către instanţa de judecată şi nu de procuratură, concretiza-
rea restrângerii exerciţiului unor drepturi şi libertăţi, sporirea independenţei 
judecătorilor, reglementarea constituţională a instituţiei cetăţeniei şi altele. 
În opinia noastră, însă, unele modificări au fost nemotivate. Cu toate aces-
tea, considerăm că Republica Moldova are o Constituţie bună, care poate 
da răspuns la toate situaţiile, cu condiţia că normele ei vor fi interpretate cu 
bună credinţă. 

Dar, având o Constituţie progresistă, trebuie, totuşi, să recunoaştem că 
avem, o realitate constituţională deplorabilă. În cei 20 de ani de aplicare 
a Constituţiei s-a constatat că realitatea vine în contradicţie cu principiile 
constituţionale, fiind încălcate egalitatea în faţa legii, pluralismul (economic 
şi politic), separarea puterilor şi periodicitatea alegerii puterii. Nu este înţe-
les faptul că anume Constituţia reprezintă legătura între juridic şi politic. Ea 
are două faţete: una semnifică latura juridică, cealaltă – latura politică. Nu 
este conştientizat conţinutul constituţionalismului.

Exigenţele statului de drept şi democratic, drepturile omului, libertăţile 
publice, organizarea, funcţionarea, separarea şi echilibrul puterilor – idei 
exprimate limpede în Constituţie în mod obligatoriu – trebuie să fie receptate 
în masă necondiţionat de către subiecţii de drept, astfel încât omul să simtă 
că trăieşte într-o societate liberă, în care primează valorile general-umane.

Dreptul comportă două ipostaze: formularea reglementărilor şi aplicarea 
lor în viaţă. La fel şi constituţionalismul are două aspecte: Constituţia este 
corpul, litera sa, iar aplicarea conţinutului normelor constituţionale este 
sufletul. Unul fără altul nu pot exista, fiind inseparabile.

Au fost realizate aceste cerinţe 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 “cârdăşii”, realizate în afara câmpului constituţional.

Să ne imaginăm un arbore, conţinutul căruia este cunoscut de toţi: rădă-
cina, tulpina şi coroana. Rădăcinile şi tulpina sunt poporul iar coroana con-
stituie instituţiile statului. Copacul supravieţuieşte primind prin ramurile 
sale energia solară iar prin rădăcini – vlaga. Dar ce s-a întâmplat, însă, mai 
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ales în perioada 2001-2009? Guvernarea a încercuit ramurile. Le-a strâns în 
centru şi astfel ramurile au început să putrezească: au căzut florile şi frun-
zele, au putrezit vlăstarii şi, ca rezultat, au degradat instituţiile statului.

Ce s-a întâmplat cu acest arbore în perioada de după 2009? Aceeaşi pro-
blemă. Guvernanţii au partajat coroana, fiecare parte politică a guvernării 
a stabilit şi foloseşte partea sa. Rezultatul este acelaşi. Nu-i conştientizat 
faptul că partajarea poate avea loc numai la nivelul împărţirii portofoliilor în 
guvernele de coaliţie. În rest, interesele politice, de grup, clanuri etc. trebuie 
să fie înlăturate. Trebuie să domine legea şi Constituţia.

Conţinutul normativ al Constituţiei n-ar trebui să depindă de interesele 
unor forţe politice, puteri oligarhice, clanuri, grupuri etc. Orice modificare 
a Constituţiei trebuie să corespundă principiilor ingineriei constituţionale. 
În legătură cu această deducţie, 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 Prezidenţial;
2) 27. 08. 1994 – 05. 07. 2000 – regim semiprezidenţial;
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? Situaţia ar putea fi comparată cu cea a unei familii 
sărace care a construit prima casă, apoi a demolat-o pentru că stăpânu-
lui nu i-a plăcut aşezarea ferestrelor; a construit a doua casă şi, din nou, a 
demolat-o, a construit şi a treia casă, dar şi aici nu a reuşit să trăiască, s-o 
aranjeze, să-şi 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 anticonstituţională, deoarece s-a 
încălcat brutal unitatea materiei constituţionale, provocând astfel un şir de 
crize politice şi economice în stat.

Vom analiza doar procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Mol-
dova de către Parlament.

Iniţial, a fost propus un proiect de lege de revizuire a Constituţiei, asupra 
căruia Curtea Constituţională a pronunţat un aviz pozitiv, potrivit căruia 
Preşedintele ţării poate fi ales de 50%+1 din numărul deputaţilor aleşi, însă 
Parlamentul a încălcat acest aviz şi a introdus în Constituţie o nouă variantă 
a art. 78, potrivit căruia şeful statului se alege cu 3/5 din numărul deputaţi-
lor aleşi, adică cu 61 de voturi din 101. Tot în baza acestei norme, nealege-
rea Preşedintelui ţării are ca urmare dizolvarea Parlamentului.

Drept rezultat, Republica Moldova a funcţionat mai mult de 2 ani fără 
preşedinte şi trebuie să recunoaştem că această situaţie poate provoca noi 
crize şi în viitor.
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Legea 1115 a provocat, de asemenea, o serie de contradicţii ce ţin de 
atribuţiile Preşedintelui, rolul Guvernului într-o republică parlamentară şi, 
îndeosebi, de rolul Primului Ministru.

Curtea Constituţională a dat peste cap noţiunea de supremaţie a 
Constituţiei.
Un rol important în instaurarea şi consolidarea constituţionalismului îi 

revine Curţii Constituţionale. Anume Curtea Constituţională are îndatorirea 
de a asigura supremaţia Constituţiei.

În cei aproape 20 de ani de activitate, Curtea Constituţională a 
pronunţat un şir de hotărâri care au avut o rezonanţă puternică în societate. 
Unele hotărâri, prin care au fost declarate neconstituţionale decretul 
prezidenţial privind demiterea ministrului apărării, hotărârea politică privind 
destituirea Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, nerecunoaşterea 
alegerilor prezidenţiale, interpretarea art. 78 din Constituţie privind 
alegerea Preşedintelui Republicii Moldova, declararea neconstituţionalităţii 
desfăşurării alegerilor locale anticipate şi multe altele au zdruncinat clasa 
politică şi au agitat societatea civilă. Însă aceste efecte au fost pozitive. 
Nefiind acceptate de unele forţe politice sau grupări oligarhice, ele au fost 
recunoscute şi salutate de către specialişti. În jurisprudenţa sa, Curtea şi-a 
respectat atribuţiile şi s-a abţinut de a se substitui alte organe statale.

În ultimul timp însă, Curtea Constituţională a adoptat unele hotărâri 
care, în opinia noastră, vin în contradicţie cu atribuţiile constituţionale ale 
acestei instituţii.

Ar putea fi aduse ca exemplu câteva hotărâri ale Curţii Constituţionale:
1. Hotărârea din 05. 12. 2013, prin care CC a recunoscut că, în cazul 

existenţei unor divergenţe între textul Declaraţiei de Independenţă şi tex-
tul Constituţiei, textul constituţional primar al Declaraţiei de Independenţă 
prevalează asupra Constituţiei.

În opinia noastră, CC a dat peste cap noţiunea de supremaţie a Con-
stituţiei recunoscută de doctrina naţională de drept a Republicii Moldova, 
dar şi de doctrinele de drept ale tuturor statelor lumii. Până la pronunţarea 
acestei hotărâri era ştiut şi cunoscut faptul că Legea Supremă a statului 
este Constituţia. Prin menţionata hotărâre, CC a introdus noţiunea de „bloc 
constituţional”: Declaraţia de Independenţă + Preambulul Constituţiei + 
conţinutul normativ al Constituţiei. Însă, din câte se cunoaşte, Blocul con-
stituţional trebuie să-l formeze legiuitorul constitutuant, ci nu CC.

Recunoaşterea preambulului Declaraţiei de Independenţă ca o normă 
de drept, în opinia noastră, este greşită. Ni se pare că niciun izvor ştiinţi-
fic nu apreciază Declaraţia ca normă de drept. Mai mult decât atât, ştiinţa 
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confirmă faptul că preambulul Constituţiei, ca şi preambulul oricărui alt act 
juridic, nu cuprinde direcţii, reguli de interpretare, norme juridice şi nu este 
obligatoriu. Astfel poate fi caracterizat şi preambulul Declaraţiei de Inde-
pendenţă. Însemnătatea juridică a Declaraţiei de Independenţă constă în 
faptul proclamării independenţei şi atât.

Caracterizând Constituţia SUA, un cercetător ştiinţific scria: „Preambu-
lul Constituţiei SUA nici nu recunoaşte vreo putere, nici nu opreşte vreo 
acţiune, el doar explică motivaţia din spatele Constituţiei”. 

Trezeşte nedumerire faptul că CC nici nu a observat că Republica Mol-
dova, pe parcursul anilor 1990-1994, dispunea de Constituţie, care a fost 
abrogată odată cu adoptarea noii Constituţii la 29 iulie 1994.

Astfel, schimbând noţiunea de supremaţie a Constituţiei prin blocul con-
stituţional, CC s-a substituit Parlamentului.

2. Nu este mai puţin controversată şi Hotărârea din 14. 02. 2014, prin 
care CC a dispus că, în sensul art. 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie, con-
trolul constituţionalităţii legilor cuprinde legile adoptate de Parlament „atât 
după, cât şi înainte de publicarea în M.O.” la sesizarea Preşedintelui Repu-
blicii Moldova şi a celorlalţi subiecţi cu drept de sesizare.

Până la pronunţarea acestei hotărâri, CC accepta spre examinare doar 
sesizările care vizau actele normative intrate în vigoare, publicate în Moni-
torul Oficial. Pe parcursul a aproape 20 de ani de la înfiinţarea CC, s-a înră-
dăcinat controlul abstract sau concret posterior al actelor normative, efec-
tuat la sesizare, adică după intrarea actelor în vigoare. Se respecta principiul 
„nepublicarea actului duce la inexistenţa lui”. În loc să aducă argumente pri-
vind schimbarea propriei jurisprudenţe, CC s-a referit la jurisprudenţa CC 
din România, care, într-adevăr, dispune de atribuţia de a exercita contro-
lul legilor înainte de publicarea lor. Însă această atribuţie este prevăzută în 
legislaţie. Art. 146 lit. a) din Constituţia României prevede dreptul CC de 
a se pronunţa „asupra constituţionalităţii legilor, înainte de promulgarea 
acestora, la sesizarea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor 
două camere, a Guvernului, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Avocatului 
Poporului, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de 
senatori, precum şi din oficiu, asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei”.

Legislaţia Republicii Moldova, cu excepţia controlului proiectelor de 
legi constituţionale, nu prevede astfel de reglementări. Potrivit legislaţiei 
în vigoare, procesul legislativ conţine câteva etape, ultimele fiind: dezba-
terea proiectului de lege, adoptarea legii, semnarea legii, promulgarea şi 
publicarea legii. Curtea a decis că poate fi contestată legea „atât după cât şi 
înainte de publicarea în M.O”. Apare întrebarea: la ce etapă legislativă poate 
fi contestată legea?
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La 2 iunie 2014, CC, pare-se, a dat răspuns la această întrebare: ea a 
declarat neconstituţională Legea nr. 109 din 3 mai 2013, care a fost resti-
tuită Parlamentului spre reexaminare, fiind nepromulgată de Preşedintele 
Republicii Moldova.

Susţinând ideea de neconstituţionalitate a legii privind retragerea de 
către Parlament a mandatului judecătorilor constituţionali prin hotărâri 
politice, socotim că CC a lipsit Parlamentul de dreptul de reexaminare a 
legii, prevăzut de art. 74-75 din Regulamentul Parlamentului. Curioasă 
hotărâre, nu-i aşa?

Considerăm că modificarea sau completarea atribuţiilor CC ţine de com-
petenţa exclusivă a Parlamentului. Anume organul reprezentativ suprem 
determină regulile de comportare a fiecăruia în stat. Supremaţia Consti-
tuţiei obligă toţi subiecţii raporturilor de drept constituţional şi, în primul 
rând, Curtea Constituţională să activeze în câmpul constituţional.

O nouă Constituţie?
Unele grupări politice au lansat în societate ideea adoptării unei noi 

Constituţii, motivând prin faptul că Constituţia anului 1994 este depăşită 
de timp, conţine multe lacune, contradicţii, inexactităţi etc. Întru desfăşura-
rea reformei constituţionale, prin decretul nr.83-V din 1 decembrie 2009, 
a fost constituită chiar şi o comisie, membru al căreia este şi autorul aces-
tor rânduri. Grupul de lucru a elaborat un nou proiect al Constituţiei, care 
conţine, în opinia noastră, multe lacune, neclarităţi şi lucruri care trezesc 
nedumeriri. Mă voi referi la un singur episod.

Autorii (proiectul încă nu a fost discutat în comisie) propun ca plafonul 
vârstei de participare la alegerile parlamentare să fie redus de la 18 la 16 
ani. Ştim însă că persoana are capacitate deplină de exerciţiu a drepturi-
lor şi obligaţiunilor sale de la vârsta de 18 ani. Toată legislaţia Republicii 
Moldova operează cu acest plafon, pentru că anume la această vârstă, cu 
unele excepţii, persoana se maturizează, este majoră şi devine capabilă să-şi 
exercite drepturile şi să respecte obligaţiile sale de cetăţean al Republicii 
Moldova. Autorul acestor rânduri a efectuat un studiu în problemă. Fiind 
analizate 212 state, s-a constatat că în 190 din ele plafonul vârstei de exer-
citare a dreptului de vot este 18 ani. În 13 state plafonul vârstei variază 
între 18-23 ani şi doar în câteva state vârsta de participare la alegeri este 
de 16 ani. Comentariile sunt de prisos. 

Fiind conştienţi de faptul că, practic, nu există norme de drept ideale şi 
privind printr-o optică obiectivă, trebuie să recunoaştem că unele dispozi-
ţii ale Constituţiei Republicii Moldova pot fi modificate – de exemplu, art. 
78 privind alegerea Preşedintelui Republicii Moldova – sau pot fi introduse 
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norme noi, legate, de exemplu, de integrarea europeană a Republicii Mol-
dova.

În prezent însă, pentru o guvernare mai eficace a societăţii, este necesar 
să se pună accentul nu pe lacunele Constituţiei şi fundamentarea revizuirii 
sau, mai rău, a abrogării ei, ci pe valorificarea potenţialului ei, realizarea 
deplină a prevederilor constituţionale. Este necesar să fie folosite mai pe 
larg căile de transpunere în viaţă a Constituţiei. Or, potenţialul Constituţiei 
este inepuizabil.

Revizuirea frecventă a normelor constituţionale comportă mai multe 
pericole, cele mai grave fiind instabilitatea socială, nerecunoaşterea Consti-
tuţiei de către membrii societăţii, pierderea de către Constituţie a calităţii 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 şi economică şi nu a înregistrat o cultură politică şi juridică avansată.

Orice ţară democratică îşi doreşte o Constituţie viabilă, care, prin auto-
ritatea şi puterea dispoziţiilor sale, generează sistemul de drept şi men-
ţine stabilitatea socială. Republica Moldova nu face excepţie de la această 
regulă.

Nota redacţiei
Victor Puşcaş a fost membru al comisiilor constituţionale în 1990-1993, 

1999 şi 2009, membru al Consiliului Naţional pentru reforma organelor de 
drept, 2012, coordonator al grupurilor de lucru care au pregătit textul Consti-
tuţiei din 29.07.94.
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PREMISELE PENTRU REFORMAREA PROCURATURII

Victor PUŞCAŞ 
Doctor în drept, Conferenţiar universitar

Evoluţia procuraturii în sistemele de drept a fost determinată de însuşi 
scopul fondării acestei instituţii. Puţină istorie

Cu câteva sute de ani în urmă, în unele ţări europene, procuratura, indi-
ferent de denumirea ei, a apărut ca o instituţie de supraveghere şi de apă-
rare a intereselor puterii: în Franţa, de exemplu, erau desemnaţi „procurorii 
regelui” – apărători ai intereselor private ale acestuia; în Rusia, pe timpurile 
lui Petru I, se considera că procurorul este ochiul veghetor al ţarului (“сей 
чин – яко око наше”), cu atribuţia de a urmări dacă Senatul procedează 
corect şi onest (“смотреть, дабы Сенат в своем звании праведно и 
нелицемерно поступал”).

Evoluând în timp, procuratura din statele europene a devenit un acuza-
tor public, acesteia revenindu-i întocmirea şi prezentarea învinuirii penale. 
În Rusia procuratura s-a transformat în organ de supraveghere totală, menit 
să asigure autoritar controlul asupra instituţiilor statului, asupra societăţii şi 
cetăţenilor, manifestându-se ca un rudiment al Evului Mediu rămas încă de 
la statele cu regimuri totalitare – fosta URSS şi ţările socialiste din Europa 
de Est. Deţinând funcţii de supraveghere, procurorii şi-au însuşit un anumit 
comportament şi un stereotip caracteristic castei pe care au format-o, iar 
atunci când puterea politică a introdus anumite reguli de dirijare a acestora, 
ei au devenit o frână intendenţa de consolidare a statului de drept.

Odată cu adoptarea declaraţiilor de suveranitate şi de independenţă, în 
Republica Moldova au derulat procesele de tranziţie de la un stat totalitar 
la un stat democratic; de la dominarea absolută a unui partid, la pluripar-
titism; de la o economie centralizată excesiv, la o economie de piaţă şi la 
libera concurenţă; de la proprietatea obştească, la alte forme de proprie-
tate, inclusiv trecerea masivă la proprietatea privată. A fost dat startul şi 
pentru reforma judiciară, primul pas constituindu-l Decretul prezidenţial cu 
privire la puterea de stat din 27 iunie 1990. Acest decret prevedea şi reor-
ganizarea procuraturii.

Dacă însă toate aspectele activităţii puterii judecătoreşti au început să 
fie aduse în conformitate cu standardele europene, procuratura a rămas 
la nivelul de structură sovietică. Această stare de conservare s-a menţinut 
datorită faptului că, ia nivel oficial, nici din interior şi nici din exterior nu se 
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intenţiona reformarea instituţiei. Astfel, chiar dacă în hotărârea Parlamen-
tului nr.903-XII din 29.01.1992 a fost stipulat că „după efectuarea reformei 
judiciare, în legea nr.902-Xll din 29.01.1992 cu privire la Procuratură se vor 
face completările şi modificările de vigoare”, susţinătorii procuraturii de tip 
vechi au considerat prea ambiguă această prevedere şi, sub presiunea lor, 
în concepţia reformei judiciare adoptată de către Parlament în iunie 1994, 
s-a stabilit că reformarea procuraturii se va produce abia după „crearea şi 
consolidarea statului de drept”. Astfel, reforma sistemului judiciar, începută 
în anii 90, nu s-a încheiat nici în 2013, iar procuratura noastră sovietică nu 
preconizează şi nici nu este gata să se modernizeze.

Ce-i drept, la nivel legislativ, pe parcursul anilor de independenţă, au 
fost adoptate 21 de legi despre procuratură, dintre care doar trei depline 
(nr.902 din 29.01.1992, nr.118 din 14.03.2013 şi nr.294 din 25.12.2008), 
toate urmărind scopul reformării acestei instituţii. După adoptarea Hotă-
rârii Parlamentului nr.3 din 15.02.2013 „Cu privire la raportul Comisiei de 
anchetă pentru elucidarea modului de administrare de către organele abi-
litate a incidentului din 23 decembrie 2012, care a avut loc în Rezervaţia 
Naturală ’’Pădurea Domnească” sperăm că, în sfârşit, va fi prezentat un pro-
iect de lege special destinată pentru a reorganiza Procuratura. Cel puţin 
contăm pe promisiunea proaspătului Procuror General Corneliu Gurin, doar 
dacă acesta va izbuti să-şi exercite până la sfârşit mandatul. Ori, istoria mai 
nouă a Republicii Moldova atestă o statistica tristă, care, în opinia noastră, 
este o consecinţă directă a subordonării acestei instituţii importante din 
stat de către forţele politice aflate ia putere. Astfel, dacă în perioada anilor 
1945-1998 – mai mult de jumătate de secol – în fruntea procuraturii s-au 
aflat numai şase procurori generali, în perioada recentă – de ceva mai mult 
de 10 ani – au fost numiţi şi demişi şapte: V. Catan – 1998-1999, M. Iuga 
– 1999-2001, V. Rusu – 2001-2003, V. Balaban – 2003-2007, V. Gurbu-
lea – 2007-2009, V. Zubco – 2009-2011, C. Gurin – prezent. Din motive 
invocate de forţele politice, nici unul nu şi-a exercitat mandatul de 5 ani, iar 
C.Gurin, fiind ales recent, deja a devenit şi el ţinta aceloraşi forţe.

Din statisticele de mai sus constatăm că, în condiţiile dezvoltării şi con-
solidării pluripartidismului în Republica Moldova, poziţia procuraturii este 
instabilă, iar activitatea de combatere a infracţiunilor (unica funcţie ce le 
revine procurorilor din majoritatea ţărilor lumii) se face la comandă, devine 
selectivă şi ineficientă. Dorinţa de a deţine controlul asupra procuraturii 
este caracteristică tuturor forţelor politice aflate la guvernare în republica 
noastră.
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Procuratura, rătăcită în hăţişurile intereselor
Sub influenţa unor factori interni şi externi, fiecare procuror general 

numit în funcţie, inclusiv ultimul, au făcut promisiuni publice privind refor-
marea procuraturii, însă, dacă e să trecem în revistă cronologia unor pro-
misiuni similare, acestea sunt mult mai multe decât faptele reale. În cele ce 
urmează vom aminti câteva dintre ele.

În momentul aderării la Consiliul Europei (avizul nr. 188/1995 din 
27.06.1995) Republica Moldova şi-a asumat unele rezerve exprimate de 
Consiliu faţă de starea de lucruri din procuratură şi a dat asigurări сă „rolul 
şi funcţiile procuraturii vor fi modificate astfel, încât această instituţie 
să devină un organ în conformitate cu exigenţele statului de drept şi cu 
normele Consiliului Europei”. Ulterior însă, monitorizând realizarea anga-
jamentelor de către Republica Moldova, experţii Consiliului Europei (CoE) 
au semnalat de nenumărate ori blocarea reformelor în domeniul justiţiei. 
Numai în anul 2002 Adunarea Parlamentară a CoE a adoptat un şir de rezo-
luţii şi recomandări privind consolidarea reformelor în justiţie şi, în special, 
reformarea procuraturii (vezi Rezoluţia 1280, Recomandarea 1554, Rezolu-
ţia 1303 şi altele). Întotdeauna, însă, atât procuratura cât şi forţele politice 
aflate la putere s-au străduit să muşamalizeze problema.

Potrivit textului iniţial (din anul 1994) al art 124 din Constituţie „Pro-
curorul General şi procurorii subordonaţi acestuia exercită supravegherea 
executării exacte şi uniforme a legilor de către organele administraţiei 
publice, de către persoanele juridice şi fizice şi asociaţiile lor; apără ordinea 
legală, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, contribuie la exercitarea justiţiei”. 
Prin Legea constituţională nr.1115 din 05.07.2000 aceste prevederi au fost 
expuse în următoarea redacţie: „Procuratura reprezintă interesele generale 
ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile 
cetăţenilor, conduce şi exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea în 
instanţele judecătoreşti în condiţiile legii”. Desprindem că, în prima variantă 
a art.124, Procuratura, în perioada 1990-2000, dispunea de două funcţii: 
supravegherea generală şi contribuirea la exercitarea justiţiei. În legea con-
stituţională nr.1115 din 05.07.2000 procuratura dispune de patru funcţii: a) 
reprezintă interesele generale ale societăţii; apără ordinea de drept, dreptu-
rile şi libertăţile cetăţenilor; b) conduce urmărirea penală; c) exercită urmări-
rea penală; d) reprezintă învinuirea în instanţele judecătoreşti.

Ca să nu se admită diferite interpretări cu privire la supravegherea gene-
rală, chiar procurorii promiteau permanent că se dezic de această funcţie, 
subsemnatul, în calitate de membru al comisiei constituţionale (1999) a pro-
pus ca, după cuvintele „libertăţile cetăţenilor” să fie introdus cuvântul „prin”. 
În ultima redacţie a art.124 din Constituţie, însă, această sintagmă a dispă-
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rut şi astfel, în loc să avem o procuratură care reprezintă interesele generale 
ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile 
cetăţenilor prin conducerea şi exercitarea urmăririi penale, reprezentarea 
învinuirii în instanţele judecătoreşti în condiţiile legi, avem una cu atribuţii 
de supraveghere generală ca pe vremea URSS.

Supraveghetorul general
Dacă e să ne referim la protejarea drepturilor omului, Procuratura ar 

trebui să se ocupe numai de plângerile persoanelor fizice sau juridice care 
vizează săvârşirea infracţiunilor. Celelalte categorii de plângeri ar trebui să 
fie orientate spre alte instituţii: Centrul pentru Drepturile Omului (4 ombu-
dsmani), instanţele judecătoreşti, inspecţiile de ramură, (mai mult de 40 la 
număr) etc. Însă realitatea din Republica Moldova demonstrează că, deşi în 
niciun discurs public procurorii nu fac referire la supravegherea generală, 
aceasta este practicată pe larg în activitatea lor. Mai jos venim cu câteva 
argumente în favoarea acestei constatări.

Astfel, în conformitate cu art.6 din Legea nr.294 din 25.12.2008 procu-
rorul este în drept:

să solicite persoanelor juridice şi fizice prezentarea de documente, mate-
riale, date statistice, informaţii de altă natură;

să dispună organelor abilitate efectuarea controlului, a reviziei privind 
activitatea agenţilor economici şi a altor persoane juridice; să antreneze 
specialişti pentru elucidarea unor probleme de specialitate apărute în exer-
ciţiul funcţiei; să dispună efectuarea unor expertize, controale asupra mate-
rialelor, informaţiilor, comunicărilor primite de organele Procuraturii şi să 
ceară prezentarea rezultatelor acestor acţiuni.

Atragem atenţia asupra faptului că aceste competenţe sunt în afara 
urmăririi penale, însă procurorii noştri uzează din plin de ele. De exemplu, 
din raportul Procurorului General pentru anul 2011 (www. procuratura.md) 
cităm următoarele: „În domeniul apărării intereselor generale ale societăţii, 
ordinii de drept, drepturilor şi libertăţilor omului au fost efectuate controale 
privind respectarea drepturilor la ocrotirea sănătăţii, la un mediu înconjură-
tor sănătos, la petiţionare, la muncă si protecţia muncii, la protecţia socială 
etc.”

În decursul anului 2011, procurorii au examinat 20 789 de petiţii şi 
au primit în audienţă 29 489 de cetăţeni, 3 594 din numărul total fiind 
primiţi în audienţa la locul de trai şi de muncă. Chiar şi la capitolul aplicării 
Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului „procurorii au efectuat 579 
de controale privind respectarea drepturilor constituţionale ale omului”.
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A cui este procuratura?
Întrebarea la care trebuie găsit un răspuns astăzi este: din care ramură a 

puterii de stat face parte procuratura? Or, la moment, răspunsul este urmă-
torul: din niciuna. Această stare de lucruri nu mai poate continua, pentru 
că, în anumite condiţii, ea ar putea genera diferite pericole pentru cetăţeni. 
Este cunoscut faptul că orice organ statal, lipsit de un control extern, este 
predispus de a se orienta spre contrapunerea intereselor sale instituţionale 
intereselor societăţii. Iată de ce, în opinia noastră, locul şi rolul procuraturii 
necesită să fie schimbate urgent spre binele societăţii şi întru consolidarea 
statului de drept.

Procuratura trebuie să fie sub autoritatea Guvernului
Într-un cadru normal, organele de urmărire penală sunt concentrate 

în sfera de preocupări şi de responsabilităţi ale Guvernului. Procuratura, 
potrivit Constituţiei, conduce urmărirea penală, exercită urmărirea penală, 
reprezintă învinuirea în instanţele judecătoreşti. Dar cine supraveghează 
procuratura în această activitate a ei? Este greu să găsim un răspuns, lată 
de ce considerăm că este greşită concepţia conform căreia politica judiciară 
trebuie să fie înfăptuită de ministerul Justiţiei prin instanţele judecătoreşti 
şi pledăm pentru ca această politică să fie înfăptuită prin procuratură. Astfel 
va fi asigurată mai efectiv ordinea de drept. Şi dacă cineva trebuie să poarte 
răspundere pentru activitatea procuraturii, acest cineva trebuie să devină 
Guvernul, responsabil în faţa Parlamentului care, la rândul său, este respon-
sabil în faţa alegătorilor.

Propuneri şi sugestii
În opinia noastră, pentru a reforma procuratura din Republica Moldova, 

sunt necesare următoarele acţiuni:
Schimbarea funcţiilor procuraturii trebuie percepută ca sarcină-cheie, 

pentru că, în societatea noastră post-sovietică, nefinisarea reformei acestei 
instituţii creează dificultăţi în edificarea statului de drept.

Procuratura trebuie să devină un „agent al Executivului”, prin care Guver-
nul va promova politica judiciară.

Procuratura trebuie să aibă o dublă natură juridică: executivă şi judecă-
torească.

Pentru aceasta este necesar ca:
– procurorii să fie incluşi în rândul magistraţilor, iar regulile de numire 

şi eliberare a lor, în primul rând a Procurorului General, să fie asemă-
nătoare cu cele ale judecătorilor;
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– să fie consfinţit prin lege că procuratura îşi exercită atribuţiile sale 
„sub autoritatea Ministrului Justiţiei” (La iniţiativa Guvernului, Curtea 
Constituţională la 19.10.1999 a dat un aviz pozitiv privind introduce-
rea în art. 125 din Constituţie a sintagmei „sub autoritatea ministeru-
lui Justiţiei”, însă clasa politică nu a dorit să modifice statutul procu-
raturii);

– să fie stipulat prin lege ca ministrul Justiţiei să poată solicita informa-
ţii asupra activităţii procuraturii şi să-i dea unele indicaţii neprocesu-
ale;

-să fie specificat prin lege dreptul ministrului Justiţiei de a da dispoziţii 
obligatorii pentru procurori şi să fie precizat în care cazuri anume pot 
fi date acestea, astfel ca să nu fie afectată independenţa procurorilor;

– să fie stipulat prin lege că ministrul Justiţiei efectuează politica judici-
ară prin intermediul procuraturii şi poartă răspundere politică pentru 
activitatea procuraturii.

Sperăm că aceste propuneri vor fi luate în calcul de către grupul de lucru 
comun al Procuraturii Generale şi al Ministerului Justiţiei pentru reforma-
rea Procuraturii, care, până la mijlocul lunii august, urmează să prezinte 
conceptul modificărilor legislative, iar până la finele lunii septembrie să ela-
boreze proiectele privind reformarea Procuraturii pentru a fi supuse dezba-
terilor în Parlament.
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REFLECŢII ASUPRA FUNCŢIONALITĂŢII  
CURŢII CONSTITUŢIONALE

Victor PUŞCAŞ, 
Doctor în drept, Conferenţiar universitar

La timpul respectiv societatea a fost informată despre expirarea man-
datului, la 23 februarie 2013, a 4 din cei şase judecători ai Curţii Consti-
tuţionale, urmînd ca în locul acestora Parlamentul şi Consiliul Superior al 
Magistraturii să desemneze cîte doi judecători.

Consiliul Superior al Magistraturii şi-a onorat obligaţia şi încă la 13 
februarie 2013, prin concurs, a ales pe dnii Tudor Panţîru şi Igor Dolea în 
calitate de judecători pentru un mandat de 6 ani.

Potrivit Legii nr.317-ХШ din 18 decembrie 1994 „Cu privire la Curtea 
Constituţională”, în cazul vacanţei funcţiei de judecător, Preşedintele Curţii 
sesizează autoritatea competentă m termen de cel mult 3 zile de la data 
declarării vacanţei funcţiei, solicitîndu-i să numească un nou judecător. 
Autoritatea competentă numeşte judecătorul în termen de 15 zile de la data 
sesizării Preşedintelui Curţii Constituţionale.

Astfel, Parlamentul, începînd cu 24 februarie plus 3 şi plus încă 15 zile 
calendaristice, adică pînă la 14 martie 2013, era obligat să numească doi 
judecători, în conformitate cu dispoziţiile Constituţiei.

Este cunoscut faptul că art.92 din Regulamentul Parlamentului prevede 
procedura de alegere, numire sau de propunere a persoanelor oficiale de 
stat pentru a fi numite în funcţie (art. 66 lit.j) din Constituţie), însă această 
procedură, în opinia noastră, nu mai corespunde realităţilor timpului. În sta-
tele democratice, la care s-a aliniat Republica Moldova, numirea persoane-
lor oficiale se face numai prin concurs, în mod public şi transparent. Drept 
exemplu constituie procedura de desemnare a judecătorilor Curţii Europene 
a Drepturilor Omului. Consiliul Superior al Magistraturii din Republica Mol-
dova a urmat acest exemplu şi a anunţat concursul pentru funcţia de jude-
cător al Curţii Constituţionale cu cîteva luni înainte de a expira mandatul 
judecătorilor ce exercitau această funcţie. Pentru a evita nefuncţionalitatea 
Curţii Constituţionale, Preşedintele ei, dl A.Tănase, a anunţat Parlamentul 
despre expirarea mandatului a doi judecători încă în toamna anului 2012, 
însă acesta n-a reacţionat şi n-a întreprins nicio acţiune.

De aceea sunt cel puţin stranii opiniile unor reprezentanţi ai puterii de 
stat, precum şi ale autorilor unor informaţii din mass-media că, întrucît are o 
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componenţă de 2/3, adică patru din şase judecători, Curtea este funcţională. 
O astfel de opinie a expus ex-judecătorul, cu un stagiu de 12 ani, şi ex-pre-
şedintele Curţii Constituţionale, dl D.Pulbere, în ziarul „Экономическое 
обозрение” nr.9 din 15 martie 2013, afirmîhd că „în practica noastră au 
fost multe cazuri, care au fost examinate şi votate cu 4 judecători”. El a 
conchis că actualmente Curtea dispune de această componenţă numerică: 
Preşedintele, dl A.Tănase, şi judecătorul dl P.Railean, numiţi în funcţie de 
către Guvern, precum şi judecătorii dnii T.Panţfru şi I.Dolea, aleşi de către 
Consiliul Superior al Magistraturii.

Ce-i drept, în comentariul asupra Constituţiei (Editura ARC, Chişinău, 
2012, pag.551) dl D.Pulbere afirmă: „Curtea are dreptul să se convoace în 
plen numai după ce autorităţile competente au numit cel puţin 4 judecători”.

Potrivit art.136 din Constituţie, Curtea Constituţională se compune din 
6 judecători, numiţi pentru un mandat de 6 ani: doi judecători sînt numiţi de 
Parlament, doi de Guvern şi doi de Consiliul Superior al Magistraturii.

Suntem de acord cu opiniile celor care afirmă că în perioada 23 februarie 
1995 (ziua fondării Curţii Constituţionale) şi 23 februarie 2013 Curtea a 
examinat şi a adoptat mai multe hotărîri, avize şi decizii cu un cvorum for-
mat din patru judecători. Vom remarca însă că în toate cazurile Curtea activa 
în întreaga sa componenţă, fiind formată din şase judecători, desemnaţi de 
cele trei autorităţi. Cerinţele referitoare la formarea Curţii sunt stipulate de 
norme constituţionale şi sunt obligatorii pentru executare. Legislatorul a 
dezvoltat normele constituţionale în alin.(4) art.23 din Legea cu privire la 
Curtea Constituţională stipulînd: Curtea Constituţională este în drept să se 
convoace în plen numai după ce au fost numiţi cel puţin 4 judecători din 
partea tuturor autorităţilor competente”. După ce Parlamentul va numi doi 
sau cel puţin un judecător, Curtea va putea delibera asupra cauzelor deduse 
judecăţii sale, chiar şi dacă la şedinţă vor fi prezenţi numai 4 judecători.

Situaţia actuală, cînd lipsesc doi judecători din partea Parlamentului, 
desemnaţi în modul stabilit de Constituţie, duce la paralizarea activităţii 
Curţii Constituţionale nu numai sub aspectul exercitării controlului consti-
tuţionalităţii actelor normative contestate, interpretării Constituţiei etc., dar 
şi, eventual, al exercitării puterii de stat, în cazul că va fi necesară consta-
tarea circumstanţelor care justifică dizolvarea Parlamentului, confirmarea 
alegerilor Parlamentului, confirmarea rezultatelor referendumurilor republi-
cane etc. Adică poate avea loc o blocare a puterii în stat, iar acest lucru este 
inadmisibil.



343

JUSTIȚIA CONSTITUȚIONALĂ

REVIZUIREA UNEI HOTĂRÂRI SAU REPARAREA  
UNEI GREŞELI TEHNICE

Victor PUŞCAŞ, 
Doctor în drept, Conferenţiar universitar

Recent, fracţiunea PCRM a adoptat o declaraţie prin care „condamnă 
vehement” o serie de hotărâri ale Curţii Constituţionale şi cere demisia 
unor judecători ai Curţii, ce s-a întâmplat, de ce comuniştii sunt înfuriaţi de 
Curtea Constituţională?

Nu voi comenta aceste acuzaţii, deoarece Curtea Constituţională (CC) 
a reacţionat deja printr-un comunicat de presă din 19 ianuarie, respingân-
du-le ca fiind nejustificate, cu prezentarea tuturor argumentelor de rigoare. 
În acelaşi timp, având în vedere că atacurile la adresa judecătorilor constitu-
ţionali continuă, consider absolut necesar de a elucida anumite fapte, care 
vorbesc de la sine.

Pentru început, aş vrea să atrag atenţia asupra faptului că, din momentul 
accederii la putere, PCRM a manifestat mereu o „atenţie deosebită” faţă 
de CC, cu excepţia perioadei în care la conducerea instituţiei s-a aflat dl 
D. Pulbere. Unele manifestări de nemulţumire faţă de activitatea CC din 
partea PCRM au devenit din nou vizibile odată cu schimbarea guvernării, 
amploarea lor crescând după pierderea de către PCRM a majorităţii parla-
mentare (a se vedea TIMPUL din 17 februarie 2010). De-a lungul timpului, 
aceste atacuri au oscilat între fel de fel de acuzaţii nejustificate până la pro-
punerea de a oferi Parlamentului dreptul de a... anula orice hotărâre a CC. 
Mai mult decât atât, s-a ajuns chiar la condamnarea activităţii CC printr-o 
Hotărâre a Parlamentului, care, indiscutabil, va intra în istorie ca fiind un 
atac direct la independenţa Curţii.

Atacurile PCRM în adresa Curţii au reînceput după demiterea dlui D. 
Pulbere. În calitate de judecător cu experienţă de o viaţă, aş ruga pe cei inte-
resaţi să fie analizate care acte ale Curţii nu plac peceremiştilor şi de ce îi 
deranjează atât de mult. Din vastul „rechizitoriu” se poate lesne deduce că, 
în mod principal, este vorba de hotărârile care vizează anumite probleme cu 
caracter politic. Mă voi opri mai în detalii asupra uneia din acţiunile invocate 
de contestatari.

Potrivit declaraţiei fracţiunii PCRM, „CC a admis o ingerinţă de neperceput 
în hotărârea Curţii din 20 septembrie 2011, deja publicată în Monitorul Oficial, 
excluzând din textul motivat fraza, potrivit cărei Preşedintele ţării nu poate să 
evite dizolvarea Parlamentului pe motiv că nu a avut loc procesul de alegere a 
şefului sfatului”. Aceeaşi acuzaţie a fost reluată recent în cadrul unor emi-
siuni televizate de reprezentanţii PCRM. Atrag atenţia asupra faptului că 
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pe mine personal mă vizează mai puţin textul hotărârii din 20 septembrie 
2011, deoarece, nefiind categoric de acord cu soluţia adoptată de colegii 
judecători, am expus opinie separată. Totodată nu pot rămâne indiferent 
faţă de acuzaţiile nejustificate şi extrem de grave asupra judecătorilor con-
stituţionali şi asupra unicei autorităţi de jurisdicţie constituţională.

În acest sens, reamintesc că hotărârea menţionată a fost adoptată de 
judecători la 20 septembrie 2011, iar dl D. Pulbere a fot destituit din func-
ţia de Preşedinte al CC abia la 28 septembrie 2011. Astfel, anume dl D. 
Pulbere» care a fost judecătorul-raportor în acest dosar, în calitate de Pre-
şedinte al Curţii a şi semnat textul hotărârii care a fost publicat în Moni-
torul Oficial. Luând cunoştinţă de conţinutul textului publicat în Monitorul 
Oficial, judecătorii constituţionali au observat existenţa unor divergenţe 
esenţiale faţa de textul votat în camera de consiliu. Este firesc că judecă-
torii au încercat să obţină o explicaţie de la dl D. Pulbere despre ce e vorba 
– despre o greşeală sau un abuz?

Pe fundalul comportamentului dlui D. Pulbere, expus în hotărârea de 
destituire, care conţine patru motive pentru exprimarea neîncrederii şi în 
contextul în care fraza contestată a apărut în conţinutul hotărârii abia după 
scandalul declanşat în jurul declaraţiilor lui D. Pulbere despre uzurparea 
puterii de către Parlament după data de 28 septembrie 2011, ar fi poate 
cel mai simplu de afirmat că a fost vorba de o acţiune intenţionată şi, prin 
urmare, de un abuz. În justiţie însă, de la bănuieli până la confirmarea fap-
telor e cale lungă. Fruntaşii doctrinelor de drept m-au învăţat încă de pe 
băncile facultăţilor că, pentru a confirma ceva, trebuie să primim răspuns la 
şapte întrebări: ce faptă a fost comisa, unde, când, cine, cum (în ce mod), 
cu ajutorul cui şi în ce scop? Deoarece judecătorii nu sunt agenţi consta-
tatori ai faptelor (acţiunilor) nelegitime, colegii judecători s-au limitat doar 
la recunoaşterea unei „greşeli redacţionale” care, potrivit articolului 73 din 
Codul Jurisdicţiei Constituţionale, poate fi corectată fără revizuirea hotărâ-
rii. Menţionez că hotărârea de rectificare a „greşelii” dlui D. Pulbere a fost 
votată de către toţi judecătorii, inclusiv de către dl D. Pulbere. Rămân însă 
pe conştiinţa dlui D. Pulbere acţiunile pe care le-a săvârşit în calitatea sa 
de Preşedinte al CC... Ce a comis: greşeală sau abuz? Ar fi bine să le dea un 
răspuns celor care atacă astăzi Curtea. De altfel, anume această „greşeală 
redacţională” a şi fost motivul principal pentru modificarea practicii CC de 
a amâna pronunţarea hotărârilor, care deja are loc numai odată cu publica-
rea motivării hotărârii, or, într-o hotărâre nu contează numai dispozitivul, 
ci şi concluziile Curţii.

În acelaşi context, mă întreb şi vă întreb: de ce PCRM-iştii nu au cerut 
şi demisia dlui D. Pulbere, care a participat la adoptarea a trei din cele patru 
hotărâri contestate de PCRM– işti? Şi de ce nu au observat în textul deciziei 
că este vorba de reparaţia unei greşeli, şi nu de o revizuire?
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NU ÎNCĂLCAŢI INDEPENDENŢA JUDECĂTORILOR  
CONSTITUŢIONALI

Victor PUŞCAŞ, 
Doctor în drept, Conferenţiar universitar

Am rămas mirat de informaţia apărută în mijloacele de informare în masă 
că, chipurile, Curtea Constituţională ar fi solicitat opinia sau punctul de 
vedere al Comisiei de la Veneţia, dar şi al curţilor constituţionale din Rusia, 
România, Ucraina, Armenia, Belarus, Azerbaidjan referitor la sesizarea unor 
deputaţi din Parlament pentru interpretarea prevederilor art.78 al Consti-
tuţiei.

Potrivit procedurii jurisdicţiei constituţionale, solicitarea punctelor de 
vedere – acţiune ce nu este prevăzută de lege – se aplică numai în baza 
practicii Curţii Constituţionale şi se admite numai după soluţionarea admi-
sibilităţii sesizării şi includerea ei în ordinea de zi. În această situaţie, cred 
că ar fi fost normal să fie respectat principiul colegialităţii, garantat de 
lege, pentru procedura jurisdicţiei constituţionale şi o astfel de interpelare 
sau solicitare să fi fost decisă de Plenul Curţii Constituţionale. Opinia dlui 
D.Pulbere nu este o opinie a Curţii Constituţionale, ci este o acţiune privată. 
Preşedintele Curţii Constituţionale, potrivit competenţei sale prevăzute de 
art.8 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, reprezintă Curtea în 
faţa autorităţilor din străinătate numai în relaţii de administrare, nu şi în cele 
procedurale.

Mai mult ca atât, consider c ă interpretarea prevederilor Constituţiei 
R.Moldova de către colaboratorii curţilor constituţionale din alte state este 
o implicare în independenţa Curţii Constituţionale a Moldovei, iar acţiunile 
unilaterale ale dlui D.Pulbere duc la încălcarea independenţei judecătorilor 
constituţionali.
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NODUL GORDIAN

Victor PUŞCAŞ, 
Doctor în drept, conferenţiar universitar

Pornind de la necesitatea depasirii crizei constitutionale, generata de 
esuarea tentativelor de alegere a sefului statului de catre parlament cu trei 
cincimi din numarul deputatilor, presedintele interimar Mihai Ghimpu a 
constituit o comisie abilitata sa elaboreze propuneri privind reforma con-
stitutionala in R. Moldova. Comisia a facut deja publice concluziile prelimi-
nare, indicand...

Pornind de la necesitatea depasirii crizei constitutionale, generata de 
esuarea tentativelor de alegere a sefului statului de catre parlament cu trei 
cincimi din numarul deputatilor, presedintele interimar Mihai Ghimpu a 
constituit o comisie abilitata sa elaboreze propuneri privind reforma con-
stitutionala in R. Moldova. Comisia a facut deja publice concluziile pre-
liminare, indicand asupra necesitatii de a fi modificate 69 de articole din 
Legea Suprema si de a propune Parlamentului spre examinare o Consti-
tutie in redactie noua. Constientizand importanta procesului constitutio-
nal, redactia ziarului TIMPUL initiaza o dezbatere publica a specialistilor in 
materie pentru a da astfel reformei preconizate un caracter mai pluralist si 
mai ancorat social.

Cea mai discutata chestiune in societatea moldoveneasca este, in pre-
zent, reforma constitutionala. Nodul neintelegerilor il constituie continutul 
prevederilor articolelor 61, 63, 78 si 80 din Constitutie privind alegerea si 
durata mandatului Parlamentului, alegerea si durata mandatului Presedinte-
lui R. Moldova.

Fara a polemiza cu politicienii, care cauta sa identifice pentru care forta 
politica se face reforma, cine va pierde ori cine isi va intari pozitiile s.a., as 
dori sa atrag atentia cititorului asupra aspectelor pur juridice ale problemei.
Cat este de necesara reforma constitutionala? Vom aminti ca de la elabora-
rea si adoptarea Constitutiei si pana in prezent au fost formate si au activat 
vreo zece comisii si grupuri de lucru pentru modificarea si completarea Legii 
Fundamentale. Componenta fiecarei comisii sau grup de lucru era dictata 
de scopurile politicului: elaborarea unei Constitutii noi, prezentarea Consti-
tutiei intr-o noua redactie, necesitatea schimbarii formei de guvernamant, 
introducerii statutului special de autonomie si altele.

In cei 15 ani de activitate, Curtea Constitutionala (CC) a pronuntat 23 
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de avize asupra proiectelor de legi constitutionale, au fost adoptate 8 legi 
constitutionale si revizuite aproape 40 de norme constitutionale. Numai 
in anii 2001-2008, CC a pronuntat 8 avize asupra proiectelor de revizuire 
a Constitutiei privind 18 articole, fiind sustinuta de CC introducerea a 10 
modificari si completari.

Modificarea masiva a prevederilor constitutionale, in opinia noastra, nu 
putea sa nu se rasfranga asupra textului integral al Constitutiei, incalcand 
astfel unitatea materiei constitutionale. Si aceasta pe langa faptul ca, din 
start, in textul Constitutiei au existat reglementari contradictorii.

De exemplu, in art.102 s-a specificat ca Guvernul adopta hotarari sub-
ordonate legilor. Aceasta ar insemna ca actele date pot fi contestate in con-
tenciosul administrativ si nu la CC, asa cum prevede in prezent art.135, alin.
(1) lit.a) din Constitutie. In acelasi sens, prin prevederile art.88 s-a regle-
mentat ca Presedintele R. Moldova poate suspenda actele Guvernului pana 
la adoptarea definitiva a hotararii CC. Totodata, notiunea de acte cuprinde 
hotararile, ordonantele si dispozitiile ce pot sa contravina legii, nu si Con-
stitutiei. Apare intrebarea logica: cum pot fi aplicate asemenea norme con-
tradictorii?

La fel e si cu art.141, care prevede ca revizuirea Constitutiei poate fi 
initiata de cetatenii din cel putin jumatate din unitatile administrativ-terito-
riale, iar in fiecare din ele trebuie sa fie colectate cel putin 20 000 de sem-
naturi in sprijinul acestei initiative. Sa ne intrebam: cum isi pot realiza drep-
turile constitutionale locuitorii din raionul Basarabeasca, daca in aceasta 
unitate administrativ-teritoriala detin dreptul de vot aproximativ 17 mii de 
alegatori. In acest sens, trebuie sa ne amintim si de faptul ca, in ultimul caz 
de inaintare a initiativei de revizuire a Constitutiei de catre popor, Comisia 
Electorala Centrala a cerut sa fie colectate semnaturile nu a 200 000 de 
cetateni cu drept de vot cum este scris in pct.(1) al art.141, ci 340 000, 
argumentand prin contradictiile constitutionale respective.

Aceeasi situatie exista si la aplicarea dispozitiilor constitutionale care 
prevad revizuirea Constitutiei numai prin Parlament, cu unele exceptii 
prevazute de art.142. Dar, in asa caz, cum ramane cu art.2, ce prevede ca 
suveranitatea nationala apartine poporului care o exercita direct sau prin 
organele sale reprezentative? Poate poporul sa introduca vreo modificare 
in Constitutie?

Asemenea exemple sunt multe, dar sa revenim la problema acestui arti-
col, solutionarea judicioasa a careia ar asigura deblocarea crizei constitu-
tionale. Art.63 din Constitutie, care si-a pastrat pana in prezent redactia 
initiala, prevede ca durata mandatului Parlamentului este de 4 ani. Terme-
nul de exercitare a mandatului, conform unei interpretari a CC (din 1997) a 
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art.63 din Constitutie, incepe sa curga din momentul alegerii Parlamentului. 
Aceasta situatie este discutabila, pe motiv ca din momentul alegerii Parla-
mentului si pana la data intrunirii noii componente a acestuia, R. Moldova 
practic are doua Parlamente: unul ales si unul cu imputerniciri reduse si cu 
un mandat prelungit. Conchidem ca in aceasta perioada, de fapt, sunt sala-
rizate doua Parlamente.

Conform Constitutiei, mandatul poate fi prelungit prin lege organica 
doar in 2 situatii: in caz de razboi sau de catastrofa. Pornind de la aceasta 
prevedere, apare intrebarea: daca durata mandatului Parlamentului este de 
4 ani, cand ar trebui sa se desfasoare noile alegeri parlamentare – pana 
la expirarea mandatului sau dupa? Raspunsul il gasim in alin.(3) al art.61, 
care stipuleaza ca „alegerile deputatilor in Parlament se desfasoara in cel 
mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului 
precedent”. Astfel, constatam ca alin.(3) prevede doua situatii in care se 
desfasoara alegerile: 1) expirarea mandatului de 4 ani si 2) dizolvarea Parla-
mentului precedent.

Analizand aceste norme, constitutionalistii au observat existenta unor 
contradictii intre sintagma alin.(3) art.61 din Constitutie ce reglementeaza 
desfasurarea noilor alegeri „in cel mult 3 luni de la expirarea mandatului 
Parlamentului precedent”, si alin.(1) art.63, care prevede, pe de o parte, in 
mod imperativ, durata mandatului Parlamentului de 4 ani, iar pe de alta 
parte – exceptiile privind prelungirea acestui mandat de 4 ani: in caz de 
razboi sau catastrofa.

Orice tara tinde sa aiba un Parlament cu o capacitate deplina de exer-
citiu. O asemenea tendinta exista si in R. Moldova. Iata de ce formarea 
si activitatea Parlamentului necesita sa fie reglementate in asa mod, incat 
organul reprezentativ al poporului sa-si poata realiza pe deplin atributiile 
ce-i revin. Or, din actualele formule constitutionale desprindem anumite 
elemente restrictionare. Astfel, alin.(3) din art.63 ofera posibilitatea prelun-
girii mandatului Parlamentului pana la intrunirea legala a noii componente, 
cu restrangerea, in aceasta perioada (din prima zi dupa expirarea manda-
tului pana in ziua convocarii legale a deputatilor validati de catre CC), a 
atributiilor care apartin in exclusivitate Parlamentului.

Cu astfel de imputerniciri limitate si cu depasirea mandatului si-au des-
fasurat activitatea parlamentele de urmatoarele legislaturi: a XIII-a – 25 de 
zile; a XIV-a – 45 de zile; a XV-a – 26 de zile; a XVI-a – 30 de zile; a XVII-a 
– 44 de zile. In perioadele respective, parlamentele au putut adopta doar 
legi ordinare, atributie care, in asemenea situatii, poate fi transmisa in com-
petenta Guvernului si exercitata prin intermediul ordonantelor (art.106 din 
Constitutie).
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Niciun sistem politic nu este in drept sa intrerupa puterea de stat dele-
gata de catre popor (art.2) si sa admita vacuumul puterii. In toate situatiile 
trebuie sa fie asigurata continuitatea exercitarii puterii. Este interesanta in 
acest sens interpretarea data de CC (in anul 1997) aliniatului (1) din art.63 
al Constitutiei prin care Parlamentului, ca organ colectiv, nu i se permite nici 
chiar sa-si intrerupa mandatul din proprie initiativa inainte de termen, prin 
autodizolvare.

Noi credem ca limitarea unor astfel de atributii nu ar trebui sa existe. 
Anume reiesind din acest principiu, CC, la propunerea subiectilor cu drept 
de initiativa de revizuire a Constitutiei, a pronuntat un aviz pozitiv asupra 
noului continut al alin.(3) din art.61, care prevedea ca „alegerile deputatilor 
in Parlament se desfasoara in ultima duminica a lunii in care expira mandatul 
Parlamentului sau in cel mult 45 de zile de la data intrarii in vigoare a decre-
tului privind dizolvarea Parlamentului”. Cu toate ca o asemenea prevedere 
putea sa reglementeze ambele situatii: prima – previzibila, a doua – impre-
vizibila, acest aviz nu a fost adoptat de Parlament. Potrivit primei situatii, 
Parlamentul nou-ales putea fi convocat imediat dupa expirarea mandatu-
lui de 4 ani al Parlamentului precedent si, astfel, se asigura continuitatea 
puterii reprezentative. Limitarile ar putea fi aplicate doar pentru situatiile 
exceptionale – dizolvarea constitutionala a Parlamentului.

Prin alt aviz, reiesind din aceleasi principii de asigurare a continuitatii 
puterii, CC s-a pronuntat asupra initiativei de a institui procedura de ale-
gere a Presedintelui de catre Parlament prin modificarea art.78 din Con-
stitutie. In particular, CC a fost de acord cu continutul alin.(3) art.78 din 
proiect, care prevedea ca „este ales candidatul care obtine votul majoritatii 
deputatilor alesi. Daca niciun candidat nu a intrunit aceasta majoritate, se 
organizeaza al doilea tur de scrutin, intre primii doi candidati stabiliti in ordi-
nea numarului de voturi obtinute in primul tur”.

Ulterior, insa, Parlamentul a ignorat textul propus CC spre avizare si avi-
zul CC, expunand art.78 intr-o redactie care a si generat actuala criza con-
stitutionala. Mai mult ca atat, Parlamentul, prin aceasta lege de revizuire 
a Constitutiei, adoptata in baza propriei sale initiative, a ignorat si vointa 
poporului (60% din alegatori) care, la referendumul republican din mai 1999 
s-a pronuntat nu numai pentru a fi pastrata alegerea Presedintelui tarii de 
catre electorat, prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, dar si 
pentru largirea atributiilor acordate acestuia de Constitutie.

In acelasi context, remarcam ca prevederile art.80 din Constitutie pri-
vind durata si temeiurile de prelungire a mandatului Presedintelui R. Mol-
dova au fost reglementate similar celor din art.63 din Constitutie privind 
durata mandatului si temeiurile de prelungire a mandatului Parlamentului. 
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Aceasta in situatia cand aceste institutii au mandate diferite: Parlamentul 
este ales de popor, caruia ii apartine suveranitatea nationala, iar Presedin-
tele R. Moldova este ales de catre Parlament. Noi nu vom comenta aspectul 
problemelor ce vizeaza oportunitatea, competenta exclusiva a Parlamentu-
lui ci ne vom referi la aspectul juridic si vom formula cateva intrebari:

1) Poate fi egalat statutul Presedintelui R. Moldova cu statutul Parla-
mentului?

2) Presedintele R. Moldova, ales de Parlament, poate avea imputerniciri 
mai mari decat cele acordate Parlamentului, precum dizolvarea Parlamen-
tului in caz de nealegere a Presedintelui R. Moldova, exercitarea atributiilor 
depline peste mandatul de 4 an in prezenta incompatibilitatilor Presedin-
te-deputat, Presedinte-liderul unui partid politic si altele?

3) In aspectul respectarii principiului separarii puterilor in stat, poate fi 
recunoscuta compatibilitatea exercitarii de catre aceeasi persoana a func-
tiei de Presedinte al Parlamentului si de Presedinte al R. Moldova?

Problemele trebuie sa fie discutate in cadrul Comisiei pentru reforma 
constitutionala, chemata sa restabileasca unitatea materiei constitutionale 
si sa propuna o noua redactie a Constitutiei. In acelasi timp, consider ca, 
tinand cont de multiplele tentative de a modifica Constitutia, este necesar 
sa stipulam in ea principii care ar veni sa o protejeze de diferite ingerinte. 
Or, daca Legea Fundamentala ar fi putut fi modificata doar de popor si daca 
puterea asupra integritatii ei ar fi apartinut doar poporului, nu ar fi existat 
acele mai mult de 20 de initiative de revizuire a Constitutiei, inaintate pana 
acum.

Publicat: Ziarul „Timpul”, 26 ianuarie 2010
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INFLUENŢA MORBIDITĂŢII JUDECĂTORILOR 
ASUPRA CALITĂŢII ACTULUI JUSTIŢIEI

Victor PUŞCAŞ, 
Judecător la Curtea Constituţională a RM 

doctor în drept, conferenţiar universitar

Recent, la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Tes-
temiţanu” competitorul Ghenadie Rotaru a prezentat în faţa consiliului ştiin-
ţific specializat, teza de doctor în medicină intitulată „Aspectele medico-so-
ciale şi psihologice ale morbidităţii judecătorilor în Republica Moldova”.

Este cunoscut faptul că în multe ţări studierea factorilor nocivi care 
influenţează negativ judecătorul în procesul înfăptuirii justiţiei este tratată 
la nivel statal. Spre exemplu, în SUA, în anii ’80 ai secolului trecut, în pro-
gramul de pregătire a judecătorilor a fost inclus un compartiment dedicat 
stresului profesional şi diminuării acestuia. În Rusia, în anul 2004, s-a insti-
tuit serviciul psihologic pentru judecători şi organizarea dispensarizării lor 
anuale, în Noua Zelandă judecătorii sînt incluşi în categoria profesională cu 
risc sporit. În multe ţări a fost adoptată asigurarea obligatorie de stat a vieţii 
şi sănătăţii judecătorului.

În Republica Moldova problemele date rămîn la nivel de discuţii, fiind 
abordate, mai întîi de toate, de însuşi corpul de judecători.

Autorul acestor rînduri a prezentat o recenzie asupra autoreferatului 
tezei de doctor vizate, menţionînd că tema abordată de competitor este una 
de pionierat în spaţiul ştiinţific al Europei de Est. Pentru prima dată, de pe 
poziţiile medicinii moderne sînt analizate condiţiile de muncă şi stresul pro-
fesional specific, care generează multiple probleme de sănătate somatică şi 
psihologică judecătorilor. În Republica Moldova încă nu este conştientizat 
faptul că, în mare măsură, calitatea actului justiţiei depinde de o sumedenie 
de factori, care influenţează sănătatea judecătorilor. În acest context auto-
rul tezei a evaluat aspectele medico-sociale şi psihologice ale morbidităţii 
judecătorilor, apreciind şi determinînd morbiditatea generală la judecători, 
a evaluat factorii de risc profesional la judecători, a studiat psihologia per-
sonalităţii magistraţilor, evidenţiind particularităţile de personalitate pe cri-
teriul gradului de rezistenţă la stresul profesional judecătoresc, a elaborat 
metode şi recomandări de ameliorare, menţinere şi promovare a sănătăţii 
judecătorilor. Esenţial este faptul că autorul, pentru prima dată, a analizat şi 
a efectuat un studiu complex al sănătăţii, morbidităţii şi chiar vieţii profesi-
onale a judecătorilor.
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Lucrarea are la temelie un şir de investigaţii nu doar teoretice, rezumate 
din ştiinţa contemporană, dar şi practice, întemeiate pe statistica judiciară, 
pe condiţiile actuale de muncă a judecătorilor, pe calitatea legislaţiei, influ-
enţată de modificări şi completări permanente, pe rezultatele intervievării 
majorităţii judecătorilor potrivit unor chestionare speciale etc.

În baza investigaţiilor, autorul tezei ajunge la următoarele concluzii:
1. Morbiditatea psihosomatică a judecătorilor este influenţată de stagiul 

juridic general, durata activităţii în funcţia de judecător, numărul dosare-
lor examinate şi caracterul acestora, implicarea emoţională etc. În structura 
morbidităţii somatice la judecători predomină afecţiunile sistemului cardio-
vascular – 53,15%, urmate de bolile sistemului digestiv, diabet zaharat şi 
altele, acestea fiind mai răspîndite decît la alte categorii de funcţionari în 
stat.

2. Particularităţile activităţii de judecător situează această profesie în 
categoria celor cu grad sporit de factori stresanţi. Pentru judecători factorii 
generatori de stres care influenţează negativ starea sănătăţii somatice şi 
psihice, sînt: volumul de lucru în creştere permanentă; insuficienţa de timp; 
legislaţia în continuă reformare; aflarea judecătorilor la intersecţia interese-
lor conflictuale în sfera politică, economică, socială, culturală etc.

3. Prezenţa în totalul corpului judecătoresc a diferitor grupuri de jude-
cători cu un nivel diferit de rezistenţă la acţiunea factorilor stresanţi, care 
influenţează calitatea procesului decizional.

4. Rezultatele investigaţiilor propun o metodologie de diagnostic a parti-
cularităţilor de personalitate în programul de selecţie a candidaţilor la func-
ţia de magistrat şi în procesul de definire a postului, care include testarea 
psihometrică (chestionarele de specialitate respective) şi consultarea medi-
cului-psiholog.

Conducătorul ştiinţific al tezei este dl Ion Mereuţă, cunoscut autor al 
multor lucrări ştiinţifice nu doar în domeniul medicinii, ci şi al dreptului, aş 
spune – una dintre putinele personalităţi marcante care asigură puntea de 
legătură a acestor două onorabile profesii: medici şi jurişti – luptători pentru 
integritatea fizică şi spirituală a omului.

Teza a fost susţinută la un înalt nivel ştiinţific, fapt pentru care merită 
felicitări nu numai autorul, Ghenadie Rotaru, dar şi întregul consiliu ştiinţific, 
referenţii oficiali, toţi cei care au aşteptat o asemenea lucrare.

Investigaţiile efectuate necesită, în opinia noastră, să se afle în aten-
ţia: facultăţilor de drept şi a Institutului Naţional de Justiţie, deoarece ar fi 
binevenită includerea în programul de studii a unui curs special care va con-
ţine studierea stresului ocupaţional şi a mecanismelor de coping; Consiliului 
Superior al Magistraturii – pentru introducerea în programul de examinare 
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a candidaţilor la funcţia de judecător şi în procesul profesiografic al cercetă-
rii psihodiagnostice, cu scopul evidenţierii particularităţilor de personalitate 
a candidatului şi a corespunderii lui cu profilul de personalitate al magistra-
ţilor (prezentarea certificatului medical prevăzut de art.6 lit.f) din Legea „Cu 
privire la statutul judecătorului” nici pe departe nu dă răspuns la întrebarea 
dacă starea psihologică permite pretendentului să devină judecător).

Lucrarea doctorandului Ghenadie Rotaru ar fi utilă şi Ministerului Sănă-
tăţii – în vederea monitorizării stării de sănătate a judecătorilor prin: orga-
nizarea investigaţiilor medicale anuale într-o instituţie specializată de rang 
republican, ele incluzînd aprecierea stării somatice şi psihice, urmată de 
elaborarea concluziei respective în conformitate cu competenţele profe-
sionale; organizarea serviciului psihologic în sistemul judecătoresc care ar 
prevedea introducerea funcţiei de medic-psiholog consultant şi amenaja-
rea oficiilor pentru recuperarea neuropsihică în incinta judecătoriilor; luarea 
unor măsuri precoce de profilaxie managerială şi medico-socială în scopul 
înlăturării riscurilor şi stresurilor profesionale.

Utilizarea rezultatelor investigaţiilor conţinute în teză ar influenţa pozitiv, 
în opinia noastră, calitatea actului justiţiei, fapt dorit de întreaga societate.
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РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА В 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ.  

ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
(Из выступления, представленного в Софии на 

международной конференции, посвященной 15-летию 
Конституционного Суда Республики Болгария)

Виктор ПУШКАШ 
Доктор права

Демократия, конституционализм и правовое государство являются 
основными ценностями демократического общества, особое место в 
реализации конституционных принципов которого отведено Консти-
туционному Суду.

По большому счету Молдову и Болгарию объединяет один и тот 
же опыт: наши государства идут по пути консолидации демократии, 
основных прав и свобод и конституционализма. Конституция Респу-
блики Молдова подобно Конституции Республики Болгарии создает 
необходимые предпосылки для построения реальной демократии, 
для эффективной деятельности политического плюрализма и обо-
сновывает необходимость создания новых институтов, в том числе 
Конституционного Суда, наделенного широкими полномочиями, цель 
которых – гарантирование верховенства Конституции.

Пятнадцатилетний юбилей Вашего Конституционного Суда – это 
значимый этап в развитии государственности Республики Болгарии 
и служит поводом не только для подведения итогов деятельности 
данного важного института, но и для определения в то же время его 
роли и места в обеспечении функционирования государственных и 
социальных органов в демократическом обществе. В положительном 
плане об этом сказано в выступлениях Президента Болгарии Георги 
Пырванова и во многих других выступлениях. Мы разделяем эти 
оценки.

Аналогичное событие, связанное с юбилеем Конституционного 
Суда, праздновал народ Республики Молдова в 2005 году, отличие 
лишь в том, что в минувшем году мы отмечали 10 лет деятельности 
данного института, очевидцем которого были и Вы господин Предсе-
датель Конституционного Суда Болгарии.
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Конституционный Суд Республики Молдова начал свою деятель-
ность 23 февраля 1995 года. Впервые в истории нашего государства 
был создан институт, главное назначение которого – гарантирование 
верховенства Конституции, обеспечение реализации принципа разде-
ления государственной власти на законодательную, исполнительную 
и судебную и гарантирование взаимной ответственности государства 
и гражданина.

Воспринятый в начале с определенной настороженностью, порой 
даже игнорируемый отдельными органами власти, Конституционный 
Суд, будучи малоизвестной обществу инстанцией, постепенно, но 
уверенно заявил о себе как о важной составляющей правового госу-
дарства. Более того, из множества концепций обновления института 
права и совершенствования законодательства идея конституционной 
юрисдикции была одобрена и поддержана обществом.

За 11 лет Конституционный Суд Республики Молдова по призна-
нию общества утвердился и продолжает утверждаться, как институт 
с большим потенциалом, способный отстоять Конституцию, пользу-
ющуюся всеобщим доверием и признанием, который выступает не 
только в роли арбитра властей, но и в качестве «негативного зако-
нодателя», способствуя своей деятельностью совершенствованию 
законодательства. Он стал одним из влиятельных государственных 
институтов, необходимость и возрастающую эффективность которого 
сегодня никто не ставит под сомнение. Несмотря на то что за этот 
промежуток времени у власти находились политические партии с раз-
личными программами и идеологиями, Конституционный Суд дока-
зал свою последовательность, основывая вынесенные решения на 
Конституции и международных договорах, одной из сторон которых 
является Республика Молдова. На протяжении своей деятельности 
Суд рассмотрел ряд вопросов, относящихся к основным правам и сво-
бодам человека, подтвердив необходимость строгого их соблюдения 
согласно букве и духу Высшего закона. Создана собственная юрисдик-
ционная практика в вопросах, касающихся собственности, местного 
публичного управления, права избирать и быть избранным, судебной 
власти и др.

Строго следуя принципу самоограничения, Конституционный Суд 
доказал, что он не является ни «субститутом законодателя», хотя его 
поле деятельности часто находится в «серой зоне», у слияния закона 
и политики, ни «субститутом судьи», так как не вмешивается в раз-
решение по существу дел, относящихся к общей юрисдикции, – это 
суверенное полномочие судебной власти. В другом аспекте. Суд 
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постепенно утвердился в общественном мнении как инстанция по 
укреплению демократических институтов, как инстанция для граж-
дан, в которую они могут обратиться посредством парламентских 
адвокатов, Высшей судебной палаты или депутатов, в случае ущем-
ления их основных прав и свобод, Жизнь показала, что в обществе 
переходного периода подобные опасности могут возникнуть в любое 
время. Этот факт выявляет необходимость существования института 
«стража» Конституции и соблюдения основных прав человека.

Многочисленными постановлениями Конституционный Суд 
добился устранения несоответствий между законодательством и 
Высшим законом. При осуществлении своих полномочий Конститу-
ционный Суд ссылается в вынесенных решениях, как на положения 
Конституции и международных договоров, частью которых является 
Республика Молдова, так и на юриспруденцию Европейского суда по 
правам человека.

Деятельность Конституционного Суда Республики Молдова 
направлена на создание устойчивой атмосферы в развитии общества, 
на построение правового, демократического государства путем при-
нятия объективных решений, путем разрешения противоречий между 
ветвями власти.

Во-первых, это делается тремя путями, или тремя способами, 
посредством контроля соответствия законов и других нормативных 
актов положениям Конституции Республики Молдова. Основная дея-
тельность Конституционного Суда состоит в осуществлении кон-
ституционного контроля актов, изданных Парламентом, Президен-
том Республики Молдова и Правительством, в аспекте обеспечения 
соблюдения конституционных ценностей в процессе законотворче-
ства.

Конституционный Суд принял ряд важнейших решений, направ-
ленных на утверждение демократии, защиту частной собственно-
сти, отмену разного рода ограничений в сфере защиты прав и свобод 
граждан, свободный доступ к правосудию, на свободу политических 
партий, свободу собраний и др.

Так, отметим, например, роль Конституционного Суда в разрешении 
конфликта, возникшего в 2001 году, когда Правительство Республики 
Молдова путем принятия постановления заключило соглашение с 
компанией SGS Societe Generale de Surveillance, ввело обязательную 
предотгрузочную инспекцию импортируемых товаров на территорию 
Республики Молдова, назначило (без проведения тендера) данную 
компанию в качестве поставщика услуг по предотгрузочной инспек-
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ции импортируемых товаров и утвердило Положение о внедрении 
предотгрузочной инспекции импортируемых товаров.

Несмотря на то, что Правительство могло отменить или изме-
нить собственное решение, а Парламент вправе был принять закон 
об отмене решения Правительства, ни одна из властей не разрешила 
возникший конфликт, связанный с обязательной предотгрузочной 
инспекцией импортируемых товаров, поскольку вопрос был связан с 
международными финансовыми организациями которые связаны кре-
дитованием Республики Молдова с проверкой качества импортирую-
щих товаров.

И только 24 сентября 2002 года конфликт был исчерпан. Конститу-
ционный Суд, осуществив конституционный контроль постановлений 
Правительства «О предотгрузочной инспекции импортируемых това-
ров» и «Об утверждении Соглашения о предоставлении услуг по пре-
дотгрузочной инспекции», признал их неконституционными, так как 
они были приняты с отступлением от конституционных положений.

В своем постановлении396 Конституционный Суд указал, что 
согласно конституционным положениям основные направления 
внешнеэкономической деятельности утверждаются Парламентом, 
а Правительство обязуется обеспечивать проведение внутренней и 
внешней политики государства и принимать постановления для орга-
низации исполнения законов.

Для введения предотгрузочной инспекции импортируемых на тер-
риторию Республики Молдова товаров Парламент должен был при-
нять закон, устанавливающий первичные и общие правовые нормы, 
обязательные для исполнения, касающиеся области применения 
предотгрузочной инспекции, прав и обязанностей членов, порядка 
рассмотрения. Конституционный Суд подчеркнул, что некоторыми 
положениями Соглашения о предоставлении услуг по предотгрузоч-
ной инспекции Правительство нарушило один из основных факторов 
рыночной экономики – свободу договора и вторглось в область зако-
нодательных регламентаций, подчинив отношения в данной области 
требованиям Соглашения.

В ходе рассмотрения дела Конституционный Суд признал необ-
ходимым расширить конституционный контроль на некоторые поло-
жения Закона о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности, предусматривающие, что порядок введения предот-
грузочной инспекции устанавливается Правительством, и констати-
ровал, что они противоречат Высшему закону, который не наделяет 
396 Постановление Суда №35 от 24 сентября 2002 года. М.О. №135-136/23 от 03.10.2002
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Правительство правом устанавливать первичные нормы в области 
общественных отношений, требующих законодательного регламен-
тирования, – основание, по которому данные положения были при-
знаны противоречащими конституционному принципу разделения 
властей в государстве и соответственно неконституционными.

Другим примером служит вынесенное решение397 Конституци-
онного Суда о неконституционости Постановления Парламента от 5 
февраля 2002 года «О назначении даты всеобщих местных выборов», 
явно нарушающего право избирать и быть избранным. Конституцион-
ный Суд отметил, что данное Постановление Парламента влечет пра-
вовые последствия, ущемляющие конституционный режим. Назначая 
всеобщие местные выборы на 7 апреля 2002 года, Парламент, de jure 
и de facto, прервал действие мандата местных советников, избранных 
сроком на четыре года. Конституция и действующее законодательство 
не наделяют Парламент правом прерывать действие мандата мест-
ных выборных лиц. Наделенный законом о выборах правом принимать 
постановления о назначении даты всеобщих или досрочных местных 
выборов, Парламент не вправе согласно ст.54 ч.(1) Конституции упразд-
нять или умалять права и основные свободы человека и гражданина.

Были подвергнуты конституционному контролю и некоторые 
положения Закона об административном суде, согласно которым 
административному суду неподсудны административные акты инди-
видуального характера, изданные Парламентом, Президентом Респу-
блики Молдова и Правительством, касающиеся избрания, назначения 
и смещения с публичных должностей официальных государственных 
лиц. Суд в своем постановлении398 признал конституционными дан-
ные положения, сославшись на юриспруденцию Европейского суда, 
согласно которой споры, относящиеся к занятию должности, повы-
шению и прекращению государственной деятельности, не считаются 
гражданскими спорами и, следовательно, не подпадают под действие 
гарантий ст.6 §1 Европейской конвенции о справедливом судебном 
разбирательстве. Аргументируя свою позицию, Конституционный 
Суд сослался на практику Европейского Суда, в соответствии с кото-
рой исполнение государственной должности предполагает опреде-
ленную ответственность в интересах общества или осуществление 
полномочий, которыми государственных служащих наделяет закон 
публичного права, и всегда предполагает определенную часть осу-
ществления суверенитета государства.

397 Постановление Суда №10 от 19 февраля 002 года. М.О. №33-35/3 от 07.03.2002
398 Постановление Суда №46 от 21 ноября 2002 года. М.О. №170-172/30 от 13.12.2002
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Еще одним наглядным примером служит постановление Консти-
туционного Суда399, которым были признаны неконституционными 
положения Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова, 
предусматривающие, что стороны (подсудимый, потерпевший, 
гражданский истец и гражданский ответчик), после использования 
обычных путей обжалования, могут подать жалобу на отмену в Высшую 
судебную палату только через адвоката. Суд отметил, что данными 
положениями нарушены принцип свободного выбора способа защиты 
и право свободного доступа к правосудию, дискриминировано право 
подачи жалобы на отмену в уголовных делах для лиц по признаку 
имущественного положения.

За 11 лет деятельности Конституционный Суд признал неконсти-
туционными, полностью или частично, 169 правовых актов, обеспе-
чил тем самым верховенство Конституции.

Во-вторых, путем дачи заключения по предложениям о пересмотре 
Конституции. Высший закон содержит положения, предусматриваю-
щие пределы его пересмотра. В частности, не допускается пересмотр 
Конституции, следствием которого было бы упразднение основных 
прав и свобод граждан или гарантий таковых.

Конституционный Суд обязан дать заключение по проекту консти-
туционного закона в течение 6 месяцев с момента его поступления.

Как свидетельствует статистика, в Конституционный Суд посту-
пило 23 обращения с инициативой о пересмотре Основного закона. В 
большинстве случаев заключения были даны положительные, отри-
цательных, полностью или частично, – 9 заключений. В частности, 
в одной из инициатив о внесении изменений в ст. 54 Конституции, 
предусматривающей ограничение осуществления прав и свобод, 
предлагалось предусмотреть возможность ограничения прав и сво-
бод граждан в чрезвычайных ситуациях.

Конституционный Суд рассмотрел предложения о пересмотре 
ст.54 Конституции, озаглавленной «Ограничение осуществления 
прав или свобод», и в двух случаях дал отрицательные заключения, 
сославшись на Всеобщую декларацию прав человека, Европейскую 
конвенцию о защите прав человека и основных свобод и ст. 142 ч.(2) 
Конституции.

Конституционный Суд подчеркнул, что государство обязано при-
нимать меры для обеспечения любому человеку достойного жиз-
ненного уровня, потребного для поддержания здоровья и благосо-
стояния его самого и его семьи, в том числе пищи, одежды, жилища, 
399 Постановление Суда №6 от 19 июля 2005 года. М.О. №101-103/12 от 29.07.2005
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медицинского ухода и необходимого социального обслуживания. И 
такую заботу государство должно проявлять во всех без исключения 
случаях. Даже в военное время оно не должно быть освобождено 
от конституционной обязанности, принимать меры по обеспечению 
жизненных потребностей своих граждан.

Проект закона был доработан и после третьего рассмотрения Пар-
ламент внес необходимые изменения в Конституцию.

Несмотря на то, что заключения носят консультативный характер, 
Парламент всегда прислушивался к мнению Конституционного Суда 
и не вносил поправок при отрицательном заключении Суда. Следует 
отметить, что субъекты, представившие проекты закона, учли пози-
цию Конституционного Суда, проект закона был пересмотрен и Пар-
ламент внес изменения в Конституцию.

И, в-третьих, путем дачи толкования Конституции. Конституци-
онному Суду предоставлено право официального толкователя Кон-
ституции. Суд вынес 30 решений об официальном толковании Кон-
ституции. Решения о толковании конституционных норм являются 
обязательными на всей территории страны.

При толковании Конституции мы стараемся не издавать новые 
правовые нормы а пронивать как можно глубже в суть конституци-
онности норм, охватить как можно глубже те феномены, явления и 
спорные ситуации которые могут просматриваться в рамки конститу-
ционной нормы.

Провозглашая на конференции точки зрения по поводу обстакт-
ного толкования Конституции или при проверки конституционности 
правовых актов о праве на создание конституционности судом новых 
правовых норм мы не разделяем. Более того, коллега из Литвы выска-
зался в таком плане, что, при проверки конституционности правовых 
актов вырабатывается доктрина конституционности суда в части соз-
дания не только правовых актов, но и новых конституционных норм 
и якобы такая доктрина может быть преодолена конституционным 
законодателем только путем изменения Конституции.

На наш взгляд, в таком случае Конституционный Суд станет сверх 
властью. Он подменит законодателя. Полагаю, что Конституционный 
суд вообще не должен вырабатывать законодательные доктрины. 
Этим должен заниматься законодатель. Более того, нам кажется, что 
при абстрактом толковании конституционных норм, позиция Консти-
туционного суда не является такой уж твердой и незыблемой. При 
абстрактной толковании, может случиться, что не будут охвачены 
какие-то конкретные споры возникающие в жизни, Ведь могут обра-
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титься в Конституционный Суд по поводу решения каких-то конкрет-
ных проблем в порядке конкретного контроля – путем разрешения 
исключительных случаях неконституционности правовых актов воз-
никших перед судами.

В таких случаях, на наш взгляд, Конституционный Суд должен быть 
готов пересматривать и иметь право пересматривать раннее данные 
им толкования в порядке абстрактного контроля.

Перечисленные способы влияния Конституционного суда в мол-
давском обществе и государстве путем проверки конституционно-
сти правовых актов, путем рассмотрения инициатив о пересмотре 
Конституции и путем толкования Конституции дают возможность 
Конституционному Суду в пределах своей компетенции обеспечи-
вать верховенство Конституции, а успехи, достигнутые на протяже-
нии 11 лет, являются убедительным свидетельством того, что своей 
деятельностью, авторитетностью принятых решений он утвердился в 
общественном сознании как институт, активно участвующий в жизни 
общества, вносящий неоценимый вклад в создание демократического 
государства.

В заключение хочу поздравить всех тех, кто заложил фундамент 
данного демократического института, поздравить народ Болгарии с 
юбилеем Конституционного Суда и особо поздравить предыдущий и 
действующий составы судей Конституционного суда, сотрудников за 
прилагаемые усилия и внесенный вклад в укрепление демократиче-
ского общества.

Надеюсь, что Конституционный Суд как гарант верховенства Кон-
ституции будет и в дальнейшем обеспечивать реализацию принципов 
правового государства.

Желаю всем тем, кто вносит свой вклад в осуществление консти-
туционной юрисдикции, новых успехов в их деятельности!
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TERTIPURILE MINISTRULUI JUSTIŢIEI

Victor PUŞCAŞ, 
Doctor în drept, Conferenţiar universitar

Alexandru Tănase, destul de energic, s-a apucat să reformeze diferite 
sfere ale justiţiei: urmărirea penală, sistemul judiciar, avocatura, notariatul, 
sistemul penitenciar, executarea hotărârilor judecătoreşti etc. Şi toate – în 
câteva luni de zile. Având în vedere faptul că reformele de acest gen se 
desfăşoară, de obicei, pe parcursul a zeci de ani, nu ne rămâne decât să-l 
invidiem pe actualul ministru al Justiţiei pentru eforturile depuse.

În acelaşi timp, nu negăm sindromul corupţiei în diferite domenii, inclusiv 
în justiţie, dar cam stranie pare să fie campania acestor radicale schimbări, 
doar sub drapelul luptei cu corupţia. Doar există şi multe alte temeiuri: insti-
tuţionale, organizatorice, procedurale etc.

Invocând un motiv asemănător, ministrul Tănase insistă şi asupra refor-
mării Curţii Constituţionale, care, în opinia lui, este influenţată şi manipulată 
de anumite forţe politice. În ziarul „Timpul” din 23 şi 26 iulie 2010, Alexan-
dru Tănase îşi exprimă nemulţumirea şi chiar se revoltă în legătură cu unele 
decizii ale Curţii Constituţionale.

Soluţia propusă de ministrul Justiţiei e simplă: pentru adoptarea hotărâ-
rilor constituţionale Curtea ar trebui să-şi mărească numărul judecătorilor 
de la 6 la 9, aceştia urmând să fie numiţi pentru un singur mandat, pe un 
termen mai mare (în prezent un judecător poate deţine două mandate a 
câte 6 ani). Experienţa mea de judecător – din 1971 până în prezent – îmi 
permite să afirm că în toate timpurile, puterea politică a dorit să dispună de 
o justiţie ascultătoare, care ar face ceea ce nu poate puterea, să o comple-
teze şi să-i rezolve problemele. Această atitudine priveşte nu doar justiţia de 
drept comun, dar şi pe cea constituţională.

Puterea actuală, în cazul nostru, ministrul Al.Tănase, zice că judecătorii 
Curţii se consideră nişte magnifici (după DEX, magnific – neobişnuit, splen-
did, perfect, strălucit), dar nu pot observa lucruri simple.

Dacă ne amintim, nici puterea precedentă nu ne prea agrea. În 2002, 
când majoritatea parlamentară (71 deputaţi) a decis să întrerupă mandatul 
aleşilor locali şi să desfăşoare alegeri locale generale, Curtea Constituţională 
a declarat neconstituţională această încercare. „Li s-a aprins casa” majoritari-
lor de atunci şi când au fost declarate neconstituţional unele prevederi care 
impuneau aplicarea în două limbi a denumirilor localităţilor, străzilor etc.
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Totodată, ne amintim de „celebra” frază a lui V.Mişin, deputat PCRM, 
pronunţată de la tribuna Parlamentului: „Нас 101 депутата и мы тоже 
ошибаемся, когда принимаем то или иное решение. А их – шестеро, 
разве они не могут ошибиться? Это что Зевсы с неба упали?” („Suntem 
101 deputaţi şi mai greşim atunci când adoptăm o decizie sau alta. Iar ei 
sunt şase, parcă nu pot să greşească? Doar nu sunt zeităţi?”). Ca o prelun-
gire a acestor avertismente, a urmat o hotărâre a Parlamentului prin care 
era condamna decizia Curţii Constituţionale. V.Mişin propunea şi modifica-
rea Constituţiei pentru a permite Parlamentului să eludeze hotărârile Curţii 
Constituţionale.

Dacă cineva doreşte să-şi amintească despre atitudinea lui Voronin faţă 
de justiţie, va găsi o sumedenie de declaraţii, mesaje etc., în care sunt intimi-
daţi judecătorii, inclusiv cei constituţionali. Cât face doar ultima sa afirmaţie, 
expusă în cadrul conferinţei de presă din 16.03.2010 „Конституционный 
суд быстренько сориентировался политически кому служить и кому 
нести чемоданы”. („Curtea Constituţională s-a orientat rapid, din punct de 
vedere politic cui să-i slujească şi cui să-i ducă valizele”.)

Răsfoind DEX-ul, m-am oprit la cuvântul bluf (blufuri) şi, citind sensul 
– atitudine neîntemeiată prin care se urmăreşte intimidarea cuiva – am desco-
perit cu uimire că sindromul fricii, caracteristic regimului totalitar, n-a dispă-
rut, rămânând a fi un stil de activitate şi al unor demnitari de azi. Blufurile 
faţă de judecătorii constituţionali nu vor avea nici un efect, aceasta confir-
mând-o practica permanentă a Curţii. Cât priveşte majorarea numărului de 
judecători, ţinem să-i amintim ministrului Al.Tănase că încă la 11 iulie 2000, 
Curtea Constituţională a dat aviz pozitiv iniţiativei de revizuire a Constitu-
ţiei, care prevedea 9 judecători ai Curţii, numiţi pentru un mandat de 9 ani. 
Asemenea iniţiative au fost lansate şi în anii 2003 şi 2005, însă nici una n-a 
fost susţinută de legiuitori. În paralel, se propunea extinderea atribuţiilor 
Curţii şi asupra examinării adresărilor cetăţenilor, tagma avocaţilor, din care 
făcea parte şi Alexandru Tănase, respingând-o cu vehemenţă. De ce oare?

Consider că asemenea propuneri sînt actuale şi astăzi însă îndoiesc că 
acestea vro fi susţinute în următorii 2-3 ani. Din acest motiv, mai de actu-
alitate este, în opinia noastră, o altă iniţiativă: perfecţionarea condiţiilor de 
numire în funcţie a judecătorilor. Actuala procedură nu este transparentă, 
societatea nu cunoaşte candidaturile care pretind la funcţia de judecător. 
De exemplu, la Curtea Constituţională este vacant un post de judecător, 
care trebuia să fie numit de către Guvern încă la 14 mai a.c., însă nici până 
în prezent societatea civilă nu cunoaşte persoana care pretinde la această 
funcţie.

Astfel, Al. Tănase se străduieşte din răsputeri să demonstreze existenţa 
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unei neîncrederi totale faţă de Curtea Constituţională. Iată „argumentele” 
şi adevărul:

1. Ministrul Justiţiei afirmă că la 23.02.2001 a expirat mandatul a 4 din 
cei şase judecători, iar comuniştii au folosit acest prilej pentru a plasa per-
soane comode la Curtea Constituţională, precum Victor Puşcaş, Mircea 
Iuga, Dumitru Pulbere şi Elena Safaleru.

Îi amintim dlui ministru că primii doi judecători au fost desemnaţi 
în funcţie de către Consiliul Superior al Magistraturii la 15.02.2001, iar 
Dumitru Pulbere şi Elena Safaleru – de către Parlament, la 19.02.2001. 
Însă alegerile parlamentare, la care PCRM a obţinut 71 de mandate, au avut 
loc la 25.02.2001, liderul comuniştilor fiind ales în calitate de Preşedinte al 
Republicii Moldova tocmai la 04.04.2002.

No comment.
2. Ministrul Justiţiei afirmă că în 2000 s-a modificat doar art.78 din Con-

stituţie, adică procedura de alegere a Preşedintelui, de către Parlament, 
instituţia prezidenţială rămânând a fi neschimbată.

Şi aici a dat-o în bară. De fapt, au fost modificate art.74, 78, 80, 82, 83, 
85, 89, 90, 98, 101, 102, 124, 131, 135 şi incluse două articole noi: 1061 şi 
1062. Prin modificările introduse, Preşedintele a fost lipsit de dreptul de a 
numi candidatul la funcţia de prim-ministru fără a consulta Parlamentul, de 
a prezida şedinţele Guvernului, de a consulta Guvernul în probleme urgente 
şi de importanţă deosebită, de a introduce iniţiative de revizuire a Constitu-
ţiei. Aceste modificări au schimbat radical statutul Preşedintelui.

No comment.
3. Ministrul Justiţiei constată negarea Declaraţiei de Independenţă de 

către judecătorii constituţionali.
Curtea Constituţională, în hotărârea sa, şi-a expus poziţia: prevederile 

Declaraţiei de Independenţă, pe care se întemeiază Decretul prezidenţial, 
declarat neconstituţional în data de 12.07.2010, urmau a fi dezvoltate 
printr-un act legislativ al organului reprezentativ şi doar în temeiul acestuia 
putea fi emis decretul. Un exemplu în acest sens este decretul nr.728-III din 
18.06.2002, semnat de V.Voronin, la care M.Ghimpu s-a referit în şedinţa 
Curţii. Dânsul afirma că în cazul în care Curtea Constituţională va anula 
decretul privind aprecierea zilei de 28 iunie 1940, va trebui să anuleze şi 
decretul privind comemorarea victimelor fascismului.

Însă ministrul Justiţiei n-a observat că decretul semnat de V.Voronin a 
fost emis după ce Parlamentul a instituit Ziua comemorării victimelor fas-
cismului, prin Hotărârea nr.241-XV din 07.06.2001 „Pentru completarea 
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Hotărârii Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele 
comemorative, zilele de sărbătoare şi zilele de odihnă în Republica Mol-
dova”. Dacă ministrul Justiţiei ar fi propus modificări la Hotărârea nr.433-XII 
din 26 decembrie 1990, atunci prin aprobarea lor ar fi fost creată baza legis-
lativă necesară pentru decretul semnat de M.Ghimpu.

Ne vom referi aici şi la iniţiativa Curţii Constituţionale de a perfecţiona 
cadrul legislativ privind lista persoanelor oficiale de care pot fi exceptate de 
la adresarea în instanţa de contencios administrativ. Dacă ar fi fost realizată 
la timp propunerea Curţii Constituţionale (ultima în ianuarie 2010), credem 
că n-ar fi apărut conflictul legat de hotărârea Parlamentului privind destitu-
irea din funcţie a preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie. Abia prin Legea 
nr.95 din 21.05.2010 a fost adoptată această listă. Amintim cititorului că 
tocmai Ministerul Justiţiei este responsabil de cadrul legislativ în ţară.

4. Probabil ca să demonstreze că Curtea Constituţională este „lipsită de 
pondere şi importanţă”, ministrul Al.Tănase prezintă în articolul său din „Tim-
pul” statistica anuală a Curţii. Referindu-se la numărul de hotărâri adoptate, 
Tănase se miră de ce sînt atât de puţine la număr?

Aici chiar că ministrul Justiţiei face pe „niznaiul”. Sunt sigur că şi studenţii 
facultăţilor de drept cunosc faptul că, potrivit art.135 al Legii Supreme, Cur-
tea Constituţională exercită controlul constituţionalităţii actelor normative, 
doar la sesizarea subiecţilor indicaţi în lege. Ea nu are dreptul să se auto-
sesizeze, decât în cazul revizuirii propriei jurisprudenţe. Unul dintre aceşti 
subiecţi este şi ministrul Justiţiei. Însă pe parcursul a mai bine de 15 ani, 
Ministrul Justiţiei a depus la Curte numai două sesizări.

Pe cine deci intimidează domnul ministru? În opinia mea, un membru al 
Guvernului nu este în drept să discrediteze o instituţie publică, doar pen-
tru faptul că aceasta nu face ceea ce doreşte el. Presiunile asupra Curţii, 
şantajul, urmărirea unor judecători şi angajaţi ai acesteia au început odată 
cu declararea neconstituţională a hotărârii Parlamentului privind destituirea 
din funcţie a preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie. Ministrul Al.Tănase 
nici nu ascunde faptul că îşi doreşte o altă persoană în locul celei incomode, 
în fruntea Curţii Supreme de Justiţie. În acest scop, a fost adoptată o hotă-
râre politică, şi nu una juridică. O tempora, o mores! Aşa spuneau romanii.

Îmi permit să-i amintesc ministrului Al.Tănase spusele lui Alexander 
Hamilton, unul dintre părinţii constituţiei americane, care, caracterizând 
ramurile puterii, scria: „Oricine ar examina ramurile diferite ale puterii, va 
observa că într-un sistem de guvernare, unde aceste ramuri sunt separate una 
de alta, puterea judiciară, datorită caracterului atribuţiilor sale, întotdeauna va 
fi cea mai puţin primejdioasă pentru drepturile politice ale Legislativului şi Exe-
cutivului, pentru că ea va fi cea mai puţin aptă de a le pricinui neplăceri, de a le 



366

VALERIU KUCIUK • VICTOR PUȘCAȘ

dăuna. Executivul nu numai distribuie distincţiile, dar şi ţine sabia în societate. 
Legislativul nu numai deţine punga, dar şi dictează regulile, conform cărora vor 
fi reglementate obligaţiunile şi drepturile fiecărui cetăţean. Şi invers: puterea 
judiciară nu are influenţă nici asupra sabiei, nici asupra pungii...”.

Mă adresez către foştii, actualii şi viitorii guvernanţi: lăsaţi blufurile la o 
parte şi schimbaţi stilul! Nu încercaţi să vă atingeţi scopurile politice prin 
presiune! În caz contrar, vor fi independenţi numai magistraţii capabili să 
manifeste acte de eroism la efectuarea justiţiei, fie cea de drept comun, fie 
cea de contencios constituţional.

Ministrul Justiţiei dispune de toate posibilităţile pentru a corecta activi-
tatea unor instituţii statale, dar numai dacă va demonstra că acest lucru e 
legal. În caz contrar, va fi suspectat că urmăreşte doar realizarea scopurilor 
personale
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JURISPRUDENŢA CURŢII EUROPENE ÎN ACTIVITATEA 
JURISDICŢIONALĂ A CURŢII CONSTITUŢIONALE 

(Comentariu Ia hotărîrile Curţii Constituţionale nr.10 din 
16.04.2010 şi nr. 11 din 27.04.2010)

Victor PUŞCAŞ, 
Doctor în drept, Conferenţiar universitar

Judecătorul american Evans Hughes afirma în 1907: ,,Constituţia este ceea 
ce judecătorii înţeleg prin ea”. Atît prin hotărîrile Curţii, cît şi prin acest material 
nu s-a apărat o persoană concretă (care, dacă a săvîrşit o încălcare, trebuie să 
răspundă în faţa legii), dar s-a interpretat Constituţia, aşa cum o înţeleg judecă-
torii constituţionali Or, trebuie să domine nu legea puterii, ci puterea legii

Decizia Curţii Constituţionale, prin care a fost declarată neconstituţio-
nală Hotărîrea Parlamentului din 4 martie a.c. privind eliberarea din funcţie 
a Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, а provocat un val de discuţii şi 
replici tăioase. Cei nemulţumiţi, ignorînd aspectul juridic al problemei, au 
insinuat că cineva ar pune piedici guvernării în eforturile acesteia de a eli-
mina corupţia în Republica Moldova, ar frîna campania de epurare a puterii 
judecătoreşti de elemente corupte şi neprofesioniste, ar crea obstacole în 
calea reformelor etc.

Autorul acestor rînduri nu este împotriva bunelor intenţii ale guvernării, 
ci, dimpotrivă, ca cetăţean şi membru activ al comunităţii, nu poate fi indife-
rent faţă de tot ce se petrece în ţară şi, aşa cum prescrie statutul judecăto-
rului, participă la rezolvarea problemelor constituţionale.

Fără a polemiza cu autorii criticelor, bazate, în opinia noastră, pe motive 
politice, aş dori să-mi expun opinia asupra aspectului juridic al problemei.

Prin Legea nr.853-XIII din 29.05.1996 cu privire la reorganizarea sis-
temului instanţelor judecătoreşti (M.O. nr.46-47/415 din 11.07.1996), au 
fost formate instanţele judecătoreşti de drept comun, economice şi militare, 
menite să judece toate cauzele privind raporturile juridice civile, administra-
tive şi penale.

Într-un stat care tinde să corespundă principiilor statului de drept nu tre-
buie să existe nici un act al autorităţilor publice care nu ar putea fi controlat 
fie de contenciosul administrativ, fie de contenciosul constituţional. Însă în 
Republica Moldova, pînă la instituirea contenciosului administrativ, menit 
să judece legalitatea actelor administrative, au rămas în afara controlului 
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judecătoresc un şir de cauze privind combaterea abuzurilor şi exceselor de 
putere ale autorităţilor publice.

Art. 135 alin.(l) lit.a) din Constituţie permite Curţii Constituţionale să 
exercite controlul constituţionalităţii tuturor hotăririlor Parlamentului, 
decretelor Preşedintelui Republicii Moldova şi hotărîrilor de Guvern. Posibi-
litatea controlului unor acte cu caracter individual a permis Curţii Constitu-
ţionale să-şi formeze propria practică în acest domeniu.

Anterior Curtea Constituţională a acceptat spre examinare cauzele 
privind eliberarea din funcţie a unor demnitari de stat, cum ar fi ministrul 
Apărării, vicepreşedintele Parlamentului, preşedintele unei comisiei parla-
mentare ş.a. Evident, aceste funcţii sînt exclusiv politice. Sub acest aspect, 
Curtea Constituţională, prin Hotărîrea nr.16 din 30.05.1998 pentru inter-
pretarea art.20 din Constituţie, a explicat că actele cu caracter individual 
ale Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului sînt de 
competenţa Curţii Constituţionale.

Este ştiut faptul că actele menţionate pot avea atît caracter normativ, cît 
şi nenormativ. Atunci care acte sînt de competenţa instanţelor de conten-
cios administrativ şi care sînt de competenţa Curţii Constituţionale?

Această lacună legislativă a fost lichidată prin Legea contenciosului admi-
nistrativ abia la 10 februarie 2000 (M.O. nr.57-58/375 din 18.05.2000), 
oferind persoanei vătămate printr-un act al unei autorităţi publice dreptul 
de a apela la instanţa de contencios administrativ pentru a obţine anularea 
actului, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei ce i-а fost cau-
zată.

Potrivit art.4 al Legii contenciosului administrativ, în varianta iniţială, 
actele administrative cu caracter individual adoptate de Parlament, Pre-
şedintele Republicii Moldova şi Guvern erau date în competenţa Curţii 
Supreme de Justiţie – ca instanţă de fond. Au fost exceptate de la controlul 
judecătoresc în contenciosul administrativ numai „actele exclusiv politice 
ale Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului”.

Această excepţie viza actele privind raporturile dintre Parlament, Preşe-
dintele Republicii Moldova şi Guvern, precum şi declaraţiile, apelurile, moţi-
unile, mesajele, scrisorile şi alte acte de acest gen ale autorităţilor publice. 
Astfel, instanţele de contencios administrativ urmau să examineze legali-
tatea tuturor actelor administrative emise de autorităţile publice centrale.

Fiindcă Legea contenciosului administrativ a specificat categoriile de liti-
gii administrative şi organele judecătoreşti chemate să le soluţioneze, Cur-
tea Constituţională, prin Hotărîrea din 09.07.2001, a supus revizuirii Hotă-
rîrea sa din 28 mai 1998 şi a-explicat că actele administrative cu caracter 
individual, emise de Parlament, Preşedintele Republicii Moldova şi Guvern 
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în exerciţiul atribuţiilor prevăzute expres de normele constituţionale sau 
legislative, ce ţin de alegerea, numirea şi destituirea din funcţiile publice 
a persoanelor oficiale de stat, exponente ale unui interes politic şi public 
deosebit, nu pot face obiect al controlului constituţionalităţii. Subliniem – 
nu pot face obiect al controlului constituţionalităţii, dar nu al controlului 
legalităţii în contenciosul administrativ.

Însă Parlamentul, prin Legea nr.726-XV din 7 decembrie 2001, a modi-
ficat Legea contenciosului administrativ şi a hotărît ca litigiile respective 
să fie exceptate şi de la controlul în contenciosul administrativ. Sintagma 
„actele exclusiv politice ale Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova 
şi Guvernului” a fost completată cu textul: „precum şi actele administrative 
cu caracter individual, emise de Parlament, Preşedintele Republicii Moldova 
şi Guvern în exerciţiul atribuţiilor prevăzute expres de normele constituţi-
onale sau legislative, ce ţin de alegerea, numirea şi destituirea din funcţiile 
publice a persoanelor oficiale de stat, exponente ale unui interes politic sau 
public deosebit”. Astfel, un număr impunător de persoane au fost exceptate 
şi de la controlul constituţional, şi de la controlul în contenciosul adminis-
trativ.

Reglementările menţionate au fost contestate la Curtea Constituţională. 
Exercitînd controlul constituţionalităţii acestora, Curtea Constituţională, 
prin Hotărîrea din 21.11.2002, le-a recunoscut constituţionale. La baza 
hotărîrii Curţii a stat jurisprudenţa CtEDO – cazul Pellegrin contra Franţei 
din 08.12.1999, prin care s-a exclus de sub incidenţa art.6 al Convenţiei 
Europene (Dreptul la un proces echitabil) „litigiile angajaţilor din sectorul 
public, serviciul cărora se caracterizează prin activităţi specifice adminis-
traţiei publice, în măsura în care aceasta acţionează în calitate de autoritate 
publică responsabilă de protecţia intereselor generale ale Statului sau ale 
altor instituţii publice”.

Astfel, Curtea Constituţională a recunoscut dreptul statului la restrîn-
gerea unor drepturi sau a unor libertăţi, care, potrivit art.54 din Constitu-
ţie, putea fi efectuată prin lege. Concomitent, Curtea a adoptat o adresă, 
prin care a atras atenţia Parlamentului asupra necesităţii de a lichida lacuna 
legislativă, considered „o oportunitate a Parlamentului interpretarea oficială 
a dispoziţiilor contestate pentru delimitarea expresă a categoriilor de func-
ţionari publici, exponenţi ai unui interes politic sau public deosebit”.

Parlamentul nu a executat această adresă pînă în prezent. O atenţionare 
repetată privind necesitatea executării adresei a fost făcută la 19.01.2010.

Jurisprudenţa CtEDO a evoluat. Astfel, la 19.04.2007, în Hotărîrea Vilho 
Eskelinen ş.a. c. Finlandei, examinată în Camera Mare, CtEDO a recunoscut 
următoarele: „Pentru ca un stat pîrît să poată invoca în faţa Curţii statu-
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tul de funcţionar al unui reclamant, în vederea neaplicării protecţiei oferite 
de art.6 din Convenţie, sînt necesare două condiţii. În primul rînd, dreptul 
intern al Statului vizat trebuie să excludă în mod expres accesul la o instanţă 
cu referire la postul sau categoria salariaţilor în cauză. În al doilea rînd, 
această derogare trebuie să aibă drept bază motive obiective legate de inte-
resul Statului”. Pentru această situaţie CtEDO utilizează termenul „Testul 
Eskelinen”. Menţionăm că referitor la prima condiţie Curtea Constituţională 
a Republicii Moldova a atenţionat Parlamentul încă în anul 2002.

Vom observa că, ratificînd Convenţia Europeană pentru Drepturile 
Omului şi Libertăţile Fundamentale, Republica Moldova, prin Hotărîrea 
Parlamentului nr.1298-ХШ din 24.07.1997, şi-a asumat obligaţia să res-
pecte ,jurisdicţia obligatorie” a CtEDO. În baza acestei prevederi, după 
ce a fost pronunţată Hotărîrea CtEDO Vilho Eskelinen ş.a. c. Finlandei, 
Parlamentul Republicii Moldova avea obligaţia de a adopta prin lege lista 
expresă a categoriilor de funcţionari publici, exponenţi ai unui interes politic 
sau public deosebit, care nu pot beneficia de accesul liber la justiţie. Dacă 
această obligaţie se executa la timp, se clarificau cîteva situaţii: pe de o 
parte, competenţa Curţii Constituţionale, pe de altă parte, competenţa 
instanţelor de contencios administrativ, precum şi lista persoanelor oficiale 
exponente ale unui interes politic şi public deosebit, ale căror drepturi şi 
libertăţi sunt restrînse.

Pentru a evidenţia latura juridică vom menţiona că revizuirea a fost dic-
tată de:

1. Supremaţia Constituţiei
Una dintre funcţiile de bază ale Curţii este garantarea supremaţiei Con-

stituţiei. Potrivit art.7 din Constituţie, nici o lege şi nici un alt act juridic 
care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică. Hotărîrea 
Parlamentului privind eliberarea din funcţie a Preşedintelui Curţii Supreme 
de Justiţie a fost adoptată contrar legii şi Constituţiei. Articolul 135 alin.(l) 
lit.a) din Constituţie obligă Curtea Constituţională sa exercite controlul con-
stituţionalităţii hotăririlor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii 
Moldova şi hotăririlor Guvernului. În Constituţie nu este specificat caracte-
rul actelor: normativ sau individual. Dreptul de interpretare oficială a Con-
stituţiei aparţine Curţii Constituţionale. În cazul în care se încalcă Legea 
Supremă, Curtea Constituţională este obligată să intervină, argumentînd de 
ce a procedat astfel.
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2. Noua jurisprudenţa a CtEDO şi necesitatea Republicii Moldova de a 
corespunde „testului Eskelinen”
Potrivit art.4 din Constituţie, tratatele internaţionale ratificate şi cele la 

care Republica Moldova a aderat sînt parte componentă a cadrului legal al 
Republicii Moldova şi devin norme ale dreptului ei intern.

Astfel Jurisprudenţa Curţii Constituţionale nu trebuie să contravină 
jurisprudenţei CtEDO. În caz contrar, Republica Moldova riscă să fie con-
damnată în cazuri concrete.

3. Neexecutarea adresei Curţii Constituţionale şi neadoptarea unei 
legi prin care să fie concretizate funcţiile publice, titularii cărora nu pot 
apela la justiţie pentru soluţionarea litigiilor de muncă
În această ordine de idei Curtea Constituţională şi-a revizuit propria 

jurisprudenţă şi a examinat actul Parlamentului privind eliberarea di funcţie 
a Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie sub aspectul respectării formei şi 
procedurii de adoptare.

Vom menţiona că prin Hotărîrea nr.10 din 16 aprilie 2010 Curtea a 
stipulat că şi în viitor nu pot face obiect al controlului constituţionalităţii 
actele administrative cu caracter individual, emise de Parlament, Preşedin-
tele R publiçii Moldova şi Guvern, ce ţin de alegerea, numirea şi destituirea 
din funcţiile publice a persoanelor oficiale exponente ale unui interes politic 
deosebit, iar cele referitoare la persoanele oficiale exponente ale unui inte-
res public deosebit pot face obiect al controlului constituţionalităţii, însă 
numai sub aspectul formei şi procedurii de adoptare, urmînd ca Parlamentul 
să concretizeze lista persoanelor.

Hotărîrea privind revizuirea jurisprudenţei Curţii Constituţionale a pro-
vocat critic atît cu privire la conţinut, cît şi cu privire la procedura de emi-
tere. Chipurile, hotărîrea a fost secretă, fiind adoptată cu încălcarea proce-
durii jurisdicţiei constituţionale – şedinţa nu a fost publică, Parlamentul şi 
Guvernul nu au fost informate, nu s-a întocmit un proces-verbal etc. Aceste 
afirmaţii nu corespund realităţii, deoarece s-a întocmit procesul-verbal al 
şedinţei Curţii, în cadrul căreia a fost examinat dosarul, iar hotărîrea a fost 
dată publicităţii în Monitorul Oficial. Neanunţarea Parlamentului, Guvernu-
lui despre intenţiile Curţii Constituţionale de a-şi revedea propria jurispru-
denţă nu contravine legii. Doar în cazul revizuirii actului său, Curtea Con-
stituţională poate să se autosesizeze, deci revizuirea poate avea loc numai 
la iniţiativa Curţii Constituţionale, nefiind necesară informarea autorităţilor 
publice. Mai mult ca atît, Curtea a putut să-şi revizuiască propria jurispru-
denţă concomitent cu exercitarea controlului constituţionalităţii hotărîrii 
testate a Parlamentului, şi în acest caz nefiind obligatorie consultarea cuiva.
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Curtea Constituţională a disjungat problema, ţinînd două şedinţe sepa-
rate, iar prin publicarea hotărîrii de revizuire în Monitorul Oficial s-au creat 
condiţii pentru Parlament şi Guvern de a cunoaşte nu numai jurisprudenţa 
Curţii Constituţionale, ci şi jurisprudenţa CtEDO, evoluţia cadrului legisla-
tiv naţional dînd posibilitate reprezentanţilor acestor autorităţi să se pregă-
tească de viitoarea şedinţă.

Hotărîrea contestată a Parlamentului a fost declarată neconstituţională. 
Curtea şi-a expus argumentele de neconstituţionalitate care sînt. În continu-
are, pentru a înlesni înţelegerea actului Curţii, vom puncta unele argumente:

1. Întreruperea înainte de termen a mandatului
Potrivit art. 116 din Constituţie, preşedinţii şi vicepreşedinţii instanţelor 

judecătoreşti, inclusiv preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, se numesc 
în funcţie de către preşedintele Republicii Moldova sau, după caz, de către 
Parlament pe un mandat de 4 ani. Durata mandatului este protejată de lege. 
Aceste persoane nu pot fi demise din funcţie în mod voluntar pînă la expira-
rea mandatului, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege.

Deoarece preşedintele Curţii Supreme de Justiţie deţine cumulativ două 
funcţii publice – de judecător şi de preşedinte, el beneficiază concomi-
tent de inamovibilitate în calitate de judecător pînă la atingerea plafonu-
lui de vîrstă şi de garanţiile exercitării mandatului pe termenul de 4 ani în 
calitate de preşedinte, acestea decurgînd din principiile constituţionale şi 
legale de activitate ale Curţii Supreme de Justiţie: al legalităţii şi publicităţii, 
al separării puterii judecătoreşti de puterea legislativă şi cea executivă, al 
independenţei puterii judecătoreşti, al realizării dreptului său de a adopta 
hotărîri legale întemeiate şi echitabile (art.3 din Legea cu privire la Curtea 
Supremă de Justiţie). Respectarea garanţiilor exercitării mandatului de 4 ani 
de Preşedinte al instanţei este obligatorie pentru autoritatea abilitată cu 
dreptul de desemnare. În caz contrar, se diminuează esenţa şi semnificaţia 
mandatului.

2. Ignorarea rolului Consiliului Superior al Magistraturii
Fiind un organ constituţional independent şi exercitînd autoadministra-

rea judecătorească, Consiliul Superior al Magistraturii este garantul inde-
pendenţei autorităţii judecătoreşti. Potrivit art.116 din Constituţie, numirea 
în funcţia de judecător (din orice verigă a sistemului judecătoresc), de pre-
şedinte sau vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti (oricare) se realizează 
numai la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Anume Consiliul 
selectează şi înaintează candidaturile pentru funcţiile respective. Procedura 
de numire în funcţie este stipulată expres in Constituţie.
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Cum se realizează eliberarea din funcţie? De regulă, destituirea presu-
pune o procedură mai complicată decît numirea în funcţie sau cel puţin una 
echivalentă. Constituţia nu prevede expres procedura de destituire a jude-
cătorilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor, instanţelor judecătoreşti, după 
cum prevede în cazul Preşedintelui Parlamentului sau Preşedintelui Repu-
blicii Moldova. Procedura de destituire a persoanelor vizate din sistemul 
judecătoresc este reglementată prin lege organică, lege care dezvoltă pre-
vederile constituţionale.

Articolul 21 alin.(2) din Legea cu privire la statutul judecătorului prevede 
expres că „în cazul în care preşedinţii (vicepreşedinţii) judecătoriilor ţi ai 
curţilor de apel nu îndeplinesc condiţiile Legii privind organizarea jude-
cătorească, ei pot fi eliberaţi din această funcţie în modul stabilit pentru 
numirea lor. În acelaşi mod este eliberat Preşedintele şi vicepreşedintele 
Curţii Supreme de Justiţie pentru neîndeplinirea atribuţiilor prevăzute de 
Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie”.

De aici deducem:
a) rolul primar al Consiliului Superior al Magistraturii în procedurile pri-

vind numirea, promovarea, transferarea, demisia sau eliberarea din 
funcţia de judecător, preşedinte şi vicepreşedinte. Orice abatere de 
la această procedură contravine art.123 alin.(l) din Constituţie;

b) prin hotărîrea Parlamentului nr.30-XVIII, au fost depăşite limitele 
unui act superior – ale legii.

Dacă hotărîrea se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi la 
şedinţă, legea organică (Legea cu privire la statutul judecătorului) se adoptă 
cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. Astfel, procedurile stabilite prin lege nu 
pot fi modificate printr-un act inferior legii.

3. Motivul destituirii şi caracterul funcţiei
Funcţia de Preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie este de cel mai înalt 

rang în cadrul puterii judecătoreşti. Rolul important al acestei funcţii derivă 
din sarcinile care revin Curţii Supreme de Justiţie, organ suprem al puterii 
judecătoreşti: asigurarea aplicării corecte şi uniforme a legislaţiei de către 
toate instanţele judecătoreşti din ţară, soluţionarea litigiilor apărute în 
cadrul aplicării legilor, garantarea responsabilităţii statului faţă de cetăţean, 
realizarea principiilor prezumţiei nevinovăţiei şi supremaţiei legii, contribu-
ţia la constituirea statului de drept ş.a.

Necesitatea stabilităţii mandatului de Preşedinte al instanţei supreme 
este determinată de obligaţiile funcţionale ale titularului. Astfel, conform 
legii, Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie prezidează completul de jude-
cată, asigură executarea hotărîrilor adoptate, numeşte judecătorii Curţii 
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responsabili de întocmirea rapoartelor asupra cauzelor, coordonează activi-
tatea Colegiului lărgit al Curţii, numeşte membrii Curţii responsabili pentru 
întocmirea rapoartelor asupra cauzelor de complexitate deosebită ce se vor 
judeca în colegii etc. (art.7 din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justi-
ţie).

Preşedintele Curţii este numit în funcţie din rîndurile judecătorilor Curţii 
Supreme de Justiţie. Atribuţiile Preşedintelui, dintelui, caracterul activităţii 
judecătoreşti exclud aprecierea funcţiei de Preşedinte al Curţii Supreme de 
Justiţie ca avînd o natură politică.

În hotărîre nu se invocă motivele eliberării din funcţie. Potrivit stenogra-
mei şedinţei Parlamentului şi informaţiei prezentate în şedinţa Curţii Con-
stituţionale, la baza hotărîrii de destituire a stat un motiv politic. În opinia 
noastră, motivul politic, adică lipsa de loialitate sau pierderea încrederii nu 
comportă aceeaşi conotaţie în cazul reprezentanţilor sistemului judecăto-
resc: judecători, preşedinţi şi vicepreşedinţi ai instanţelor judecătoreşti, de 
la care se cere maximă independenţă şi respectarea tuturor rigorilor legali-
tăţii şi imparţialităţii în exercitarea atribuţiilor. Termenul mandatului exerci-
tat de ei nu poate fi redus pentru motive politice.

4. Încălcarea principiului separaţiei puterilor (legislativă, executivă şi 
judecătorească) şi al colaborării lor în exercitarea prerogativelor ce le 
revin
Procedurile privind numirea, promovarea, transferarea, demisia sau eli-

berarea din funcţia de judecător, preşedinte şi vicepreşedinte al instanţei de 
judecată, într-o societate democratică, bazată pe principiul separării pute-
rilor, trebuie să garanteze, pe de o parte, independenţa justiţiei, iar pe de 
altă parte, să excludă abuzurile puterii judecătoreşti de prerogativele sale. 
Anume pentru aceste considerente procedurile în cauză sînt organizate şi 
realizate conform Constituţiei Republicii Moldova, într-o manieră ce anga-
jează obligatoriu Consiliul Superior al Magistraturii, ca organ ce exercită 
autoadministrarea judecătorească, şi o autoritate reprezentînd altă putere 
– Preşedintele Republicii Moldova sau, după caz, Parlamentul.

Numirea în funcţie a Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie printr-o 
procedură la care participă egal două autorităţi reprezentînd două puteri ale 
statului este voinţa legiuitorului constituant de a le determina să-şi coordo-
neze activitatea pentru o colaborare eficientă în exercitarea prerogativelor 
ce le revin. Destituirea presupune aceeaşi colaborare a autorităţilor, pen-
tru care scop ele trebuie să respecte procedura prevăzută expres sau care 
rezultă implicit din Constituţie.

În baza principiilor care guvernează independenţa justiţiei, Consiliul 
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Superior al Magistraturii şi Parlamentul sînt interdependente. La numirea 
sau eliberarea din funcţia de judecător, preşedinte şi vicepreşedinte al Curţii 
Supreme de Justiţie Consiliului îi revine un rol semnificativ, însă actul pri-
vind numirea sau eliberarea din funcţie a acestor persoane este adoptat de 
Parlament. Parlamentul alege magistraţii în componenţa Consiliului Supe-
rior al Magistraturii, asigură organizarea, competenţa şi procedura de jude-
cată a instanţelor judecătoreşti, aprobă resursele financiare ale instanţelor 
judecătoreşti etc.

Altfel spus, puterea judecătorească înfăptuieşte justiţia şi se autoadmi-
nistrează absolut independent, dar colaborează cu celelalte ramuri ale pute-
rii în exercitarea prerogativelor ce-i revin conform Constituţiei. Intervenţia 
celorlalte două puteri, în persoana Preşedintelui Republicii Moldova sau, 
Parlamentului, în procedurile puterii judecătoreşti, inclusiv a celor legate 
de administrarea instanţelor, poate fi numai formală, ele avînd dreptul să 
intervină în forţă numai în cazul unor abuzuri evidente şi dovedite cores-
punzător. Astfel, demiterea dintr-o funcţie a autorităţii judecătoreşti pentru 
motive politice poate fi calificată ca un abuz al linei ramuri a puterii faţă de 
alta.

Publicat: Ziarul „Dreptul”, 14 mai 2010
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INDEPENDENŢA CURŢII CONSTITUŢIONALE 
ÎN OGLINDA STRÎMBĂ A LEGISLAŢIEI

Victor PUŞCAŞ 
Doctor în drept, Conferenţiar universitar

La 23 februarie 2010, societatea moldovenească va marca 15 ani de la fon-
darea Curţii Constituţionale (CC). Acest organ statal a fost constituit în scopul 
de a garanta supremaţia Constituţiei. Fiind o instituţie politico-juridică, CC, în 
calitate de străjer al Legii Fundamentale, este chemată să intervină în cazu-
rile în care puterile din stat depăşesc limitele constituţionale, să contracareze 
aplicarea arbitrară de către actorii politici a normelor constituţionale în sensul 
extinderii sau limitării lor.

Pentru a-şi realiza pe deplin funcţiile; CC trebuie să fie independentă 
de jure şi de facto. Legislaţia, începând cu Constituţia, trebuie să prevadă 
garanţii care ar asigura libertatea CC de orice influenţă şi presiune: politică, 
departamentală, locală etc. Inamovibilitatea, inviolabilitatea, protecţia de 
stat şi asigurarea materială şi socială trebuie să atingă nivelul ce ar permite 
judecătorilor constituţionali să fie imparţiali la interpretarea Constituţiei şi 
să soluţioneze obiectiv litigiile constituţionale.

În acest articol nu ne propunem o analiză a tuturor garanţiilor activităţii 
judecătorilor. Ne vom opri doar la un singur aspect – cel legislativ, 
întrebându-ne dacă legislaţia asigură independenţa CC la pronunţarea 
hotărârilor. Pentru a înţelege cum au evoluat lucrurile pe acest segment, 
cred că nu ar fi în plus puţină istorie.

Fiind şi eu printre acei care au elaborat cadrul legislativ privind consti-
tuirea şi activitatea CC, îmi amintesc că primele proiecte conţineau ideea 
unui număr impar de judecători ai CC. Am propus o componenţă de şapte 
judecători, idee la care nu am renunţat până în prezent, însă legislatorul 
constituant a optat pentru varianta de şase judecători: doi numiţi de parla-
ment, doi de preşedintele R.Moldova (începând cu anul 2000, de guvern) şi 
doi de către Consiliul Superior al Magistraturii. Ca să fie evitată paritatea de 
voturi la adoptarea hotărârilor, preşedintele CC avea vot hotărâtor. Dato-
rită acestui fapt, mai mulţi ani la rând CC a dat soluţii definitive. Astfel au 
fost declarate neconstituţionale, integral sau parţial, 174 de acte normative 
şi recunoscute constituţionale 145 de acte.

Problemele Curţii Constituţionale au început în anul 2002. Să ne amin-
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tim cum s-au derulat evenimentele. Dacă la nivel republican, în 2001, Parti-
dul Comuniştilor a obţinut 71 de mandate în parlament, atunci la nivel local 
situaţia a fost inversă – majoritatea primarilor şi consilierilor locali repre-
zentau alte partide sau erau independenţi. Blocul comuniştilor, agrarieni-
lor şi socialiştilor deţinea doar 36,6 % de mandate de consilier şi 30,37% 
mandate de primar, iar mandatul aleşilor locali expira în aprilie 2003. Clar 
că această situaţie deranja. Eludând Constituţia, majoritatea parlamentară 
a fixat desfăşurarea alegerilor locale generale pentru 7 aprilie 2002, deşi 
mandatul aleşilor locali expira peste un an. CC a declarat neconstituţio-
nală hotărârea respectivă, demonstrând că a fost întrerupt în mod voluntar 
mandatul aleşilor locali şi au fost încălcate brutal drepturile electorale ale 
cetăţenilor. Totodată, printr-o altă hotărâre a sa, CC a respins iniţiativa de 
alegere a primarilor de către consilii, dar nu direct de către alegători. S-au 
pronunţat şi alte hotărâri în apărarea principiului autonomiei locale.

Reacţia reprezentanţilor guvernării la aceste decizii ale CC a fost destul 
de negativă. Tot mai des ei îşi expuneau public intenţia de a pune la punct 
CC. A devenit celebră, transformându-se în program de acţiune, declaraţia 
unui lider de partid: „Judecătorii Curţii nu sunt zei coborâţi pe pământ şi nu 
pot să ia decizii mai corecte decât o sută de deputaţi!”. S-a propus chiar să 
fie modificată legislaţia astfel, încât parlamentul să poată eluda hotărârile 
CC. Luările de cuvânt în parlament se încheiau frecvent cu declaraţii prin 
care se exercitau presiuni asupra CC. Va intra în istorie şi hotărârea legislati-
vului, prin care a fost condamnată activitatea CC, act estimat drept un atac 
direct la independenţa acesteia.

Prin lege a fost ridicat plafonul vârstei de numire în funcţia de judecător 
al CC – de la 65 la 70 de ani – pentru a promova la momentul respectiv o 
persoană concretă, care împlinise 67 de ani, de parcă în R.Moldova nu mai 
existau şi alţi specialişti. Tot prin lege, majoritatea parlamentară a exclus 
votul hotărâtor al preşedintelui CC. Paralel s-a stipulat că, dacă la adoptarea 
hotărârii privind controlul constituţionalităţii legilor, hotărârilor parlamentu-
lui, decretelor preşedintelui, hotărârilor şi ordonanţelor guvernului se înre-
gistrează paritate de voturi, actul contestat se prezumă constituţional, iar 
cauza se sistează. Era evident că aceste reglementări sporeau cu mult şan-
sele de a obţine un rezultat favorabil în cazul contestării unui act normativ.

Vom menţiona că aceste prevederi au diminuat posibilităţile legale ale 
CC de a soluţiona litigiile constituţionale. În consecinţă, CC n-a dat nicio 
soluţie în cazurile referitoare la subordonarea Serviciului de Asistenţă Medi-
cală Urgentă, la planurile de înmatriculare la facultăţi, la dreptul de propri-
etate asupra edificiilor şi locaşurilor de cult, eliberarea licenţelor de emisie 
ş.a.
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Dar timpul nu stă pe loc. În ajunul alegerilor parlamentare, la 23 octom-
brie 2008, parlamentul modifică din nou legea: lăsând neschimbată preve-
derea despre paritatea de voturi la adoptarea actelor normative, concre-
tizează că, în caz de paritate de voturi la confirmarea rezultatelor alegerii 
parlamentului şi a preşedintelui R.Moldova, cauza se amână.

Această prevedere provoacă mai multe întrebări. Până când poate fi 
amânată confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentului? În situaţia în 
care este vădit faptul că paritatea de voturi are drept consecinţă blocarea 
formării organelor publice, cine sau ce îi va influenţa pe cei trei judecători 
care au recunoscut alegerile parlamentare nevalabile? Prin ce metode vor fi 
convinşi să accepte poziţia celorlalţi trei judecători, care au ajuns la conclu-
zia că alegerile parlamentare pot fi validate? Care poziţie, în cazul parităţii de 
voturi, poate fi totuşi recunoscută mai convingătoare?

Considerăm că deteriorarea de către parlament a mecanismelor prin care 
CC să poată da soluţii definitive asupra litigiilor constituţionale a compromis 
nu numai posibilităţile şi potenţialul СC în calitatea sa de străjer al Consti-
tuţiei, ci şi încrederea societăţii în independenţa, imparţialitatea şi obiectivi-
tatea Curţii Constituţionale. Iată de ce este necesară revizuirea Constituţiei 
şi la capitolul „Curtea Constituţională”, creându-se, în sfârşit, mecanisme 
legislative care ar fi efective în orice circumstanţe şi a re-debloca orice con-
junctură nefavorabilă actului guvernării, indiferent de coloratura politică sau 
specificul politic de moment. Paralel este necesar a abilita instanţele judecă-
toreşti cu dreptul de a ridica direct excepţii de neconstituţionalitate şi de a 
atribui indivizilor dreptul de a sesiza CC, după epuizarea căilor existente de 
atac, de asemenea, a abilita CC cu examinarea cauzelor ce ţin de conflictele 
de competenţă etc.

Publicat: Ziarul „Timpul”, 17 februarie 2010
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DOUĂ PROIECTE, UN SINGUR 
OBIECT-ALEGEREA PREŞEDINTELUI ŢARII 
(Comentariu la avizele Curţii Constituţionale 
nr. 1 din 29.04.2010 şi nr.2 din 04.05.2010)

Victor PUŞCAŞ 
Doctor în drept, Conferenţiar universitar

Curtea Constituţională a dat avize pozitive asupra proiectelor de lege con-
stituţională privind modificarea şi completarea art.78 din Constituţie, unul 
fiind înaintat de 36 de deputaţi din fracţiunea parlamentară a PCRM (în conti-
nuare – proiectul PCRM) şi altul de 51 de deputaţi din Alianţa pentru Integrare 
Europeană (în continuare – proiectul AIE), menţionînd că proiectele întrunesc 
condiţiile impuse de dispoziţiile constituţionali ale art. 141 şi art. 142.

Nu vom repeta conţinutul proiectelor, deoarece sînt publicate în M.O. 
nr.70-71 din 11 mai 2010, însă ne vom referi la trăsăturile lor comune şi 
particulare.

Trăsăturile comune
1. Ambele proiecte au fost propuse de deputaţi în Parlament, exponenţi 

ai voinţei poporului, căruia îi aparţine suveranitatea naţională: de AIE, repre-
zentînd – 808 598 de alegători, şi de PCRM, reprezentînd 706 732 de ale-
gători.

2. Ambele proiecte corespund dispoziţiilor constituţionale privind carac-
terul suveran, independent şi unitar al Republicii Moldova, precum şi statu-
tului ei de neutralitate permanentă, prevederi care pot fi revizuite numai cu 
aprobarea lor prin referendum.

3. Proiectele de legi constituţionale nu conţin dispoziţii care ar avea ca 
rezultat suprimarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor 
sau a garanţiilor acestora.

4. Proiectele au un obiect comun – modificarea art.78 din Constituţie 
privind alegerea Preşedintelui.

5. Scopul, de asemenea, este comun – perfecţionarea mecanismelor juri-
dice de alegere a Preşedintelui şi depăşirea crizei constituţionale (numită de 
unii criză politică, de alţii – criză politico-juridică).

6. Au premise comune pentru depăşirea crizei constituţionale prin adop-
tarea de actualul Parlament a unuia din ele, evident, într-o formă perfecţi-
onată.
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7. Stipulează condiţii unice. Candidatul la funcţia de Preşedinte trebuie 
să fie cetăţean al Republicii Moldova, să aibă nu mai puţin de 40 de ani, 
să locuiască sau să fi locuit permanent pe teritoriul Republicii Moldova cel 
puţin 10 ani, să posede limba de stat.

8. Comportă imperfecţiuni comune: nerespectarea unităţii materiei con-
stituţionale, unele contradicţii între prevederile propuse şi prevederile în 
vigoare, nerespectarea echilibrului între normele concurente şi cele ce ţin 
de instituţia Preşedintelui şi raporturile acestuia cu Parlamentul şi Guvernul. 
Curtea Constituţională a decis că proiectele pot fi înaintate Parlamentului 
spre examinare, urmînd să fie luate în considerare enunţurile expuse în par-
tea descriptivă a avizelor.

9. Ambele proiecte nu dau răspuns la întrebarea ce fel de formă de guve-
mămînt vom avea: republică parlamentară, republică prezidenţiala, repu-
blică semiprezidenţială sau nici una dintre aceste trei forme caracteristice 
republicii, cunoscute de doctrina dreptului constituţional.

Aspecte particulare ale proiectelor
1. Proiectele propun diferite modalităţi de alegere a Preşedintelui Repu-

blicii Moldova. Proiectul PCRM prevede alegerea Preşedintelui de către 
Parlament în trei tururi – cu votul a 61, 57 şi 50% +1 deputaţi. Proiectul AIE 
prevede ca Preşedintele Republicii Moldova universal, egal, direct, secret şi 
liber exprimat.

Astfel, potrivit proiectului PCRM, Preşedintele poate fi ales în final de 
o majoritate simplă din numărul deputaţilor aleşi. Potrivit proiectului AIE, 
Preşedintele poate fi ales de majoritatea alegătorilor, în alegerile parla-
mentare din 29 iulie 2009 numărul alegătorilor în întreaga ţară a constituit 
2.708.381 persoane, au votat 1.591.757 de alegători.

Dacă la alegeri va fi înregistrat acelaşi indice de participare, atunci Pre-
şedintele ar putea fi ales cu 50% + 1 dіn numărul alegătorilor care s-au pre-
zentat la urne, adică 795 880, iar dacă la al doilea tur de scrutin vor concura 
doi candidaţi, va învinge cel care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

2. Potrivit proiectului PCRM, dispoziţiile art.78 din Constituţie vor intra 
în vigoare după dizolvarea Parlamentului ales la 29 iulie 2009 şi, evident, 
vor fi aplicabile pentru Parlamentul de legislatura a XlX-a.

Proiectul AIE nu conţine astfel de condiţii. Legea adoptată va fi aplicată 
în mod obişnuit după promulgare, dacă legiuitorul constituant nu va preve-
dea norme tranzitorii.

3. Proiectul PCRM prevede, în cazul în care Preşedintele nu este ales 
în trei tururi, dizolvarea Parlamentului, urmînd să se desfăşoare noi alegeri 
parlamentare, după care situaţia se poate repeta.



381

JUSTIȚIA CONSTITUȚIONALĂ

Proiectul AIE implică mai multă claritate, cu toate că, teoretic, şi aici pot 
interveni factori negativi, de exemplu, neprezentarea la alegeri.

4. Proiectul PCRM nu conţine o prevedere despre numărul de mandate 
pe care le poate deţine Preşedintele ţării. Probabil, autorii sînt de acord 
cu norma art! 80 alin. (4) din Constituţie privind dreptul Preşedintelui de a 
exercita doar două mandate consecutive.

Proiectul AIE prevede că nici o persoană nu poate îndeplini funcţia de 
Preşedinte decît pentru cel mult două mandate succesive.

În cazul dat, noţiunile „consecutiv” şi „succesiv” sînt identice.
5. Proiectele fiind contrare după conţinut, poate fi adoptat numai unul 

din ele. Preşedintele nicidecum nu poate fi ales şi de Parlament, şi de popor. 
Însă fiecare proiect poate fi îmbunătăţit, nu numai redacţional, dar şi după 
conţinut.

Curtea a dat undă verde ambelor proiecte. Examinarea lor şi modificarea 
Constituţiei este o problemă de oportunitate, care ţine exclusiv de compe-
tenţa legiuitorului constituant.

Însă Curtea a observat şi unele neajunsuri ale proiectelor. Ne permitem 
să le analizăm.

Proiectul PCRM
1. Alineatul (3) al art.78 din proiect prevede alegerea Preşedintelui în 

bază de alternativă.
Dacă revenim la scrutinele precedente, cinci la număr, începînd cu aprilie 

2001 pînă în 2009, candidaţii de alternativă n-au obţinut practic nici un vot, 
deci,, au fost propuşi absolut formal. Ca fiecare candidat să obţină un număr 
cît de cît prestigios de voturi, fracţiunea parlamentară majoritară sau coaliţia 
parlamentară trebuie să dispună nu de 61 de voturi, ci de cel puţin 75-80 de 
voturi din numărul deputaţilor aleşi, ceea ce nu este real. Dacă se ştie din timp 
candidatul care va fi ales, ce rost are să fie înaintată şi a doua candidatură!

Curtea Constituţională, prin Hotărîrea nr.20 din 27 noiembrie 2009, şi-a 
expus opinia în această problemă. Includerea obligatorie în liste a cel puţin 
doi candidaţi, în opinia noastră, lezează dreptul deputaţilor la exprimarea 
liberă a opiniilor. Noţiunea de a alege nu înseamnă neapărat să-l votăm pe 
unul dintre mai mulţi, ci să ne pronunţăm „pentru” sau „contra” unei per-
soane. În acest fel se realizează deplin dreptul de a alege şi de a fi ales.

2. Trezeşte îndoieli prevederea din proiect referitoare la dizolvarea Par-
lamentului. Această dispoziţie o găsim în art.85 din Constituţie. Parlamentul 
este considerat legal constituit dacă întruneşte majoritatea parlamentară – 
50% + 1 din numărul deputaţilor aleşi. Aceasta permite alegerea conducerii 
Parlamentului, formarea Guvernului şi adoptarea de legi organice etc.
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Art. 85 prevede cîteva temeiuri de dizolvare a Parlamentului: imposibi-
litatea formării Guvernului, blocarea procedurii de adoptare a legilor timp 
de 3 luni şi respingerea repetată a solicitărilor de exprimare a votului de 
încredere Guvernului.

Dacă admitem dizolvarea Parlamentului în cazul nealegerii Preşedintelui 
tării, atunci credem, ar fi logic ca acest temei să fie inclus în art.85. Cu atît 
mai justificată pare sa fie recunoaşterea constituţionalităţii art. 10 din Legea 
nr. 1234– ХІV din 12.09.2000, potrivit căruia, în cazul nealegerii Preşedin-
telui ţării, Parlamentul poate fi dizolvat numai după expirarea unui an de la 
data ultimei dizolvări (Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.5 din 16.03.2010).

3. Este susceptibil de critică şi art. II din proiect, care prevede că art.78 
în redacţia nouă va intra în vigoare după dizolvarea Parlamentului ales la 29 
iulie 2008.

În opinia noastră, autorii nu sînt în drept să nu ia în considerare art.85 
din Constituţie, care reglementează procedura de dizolvare a Parlamentului. 
Aceste reglementări, în prezent în vigoare, vor fi aplicabile după un an 
de la data ultimei dizolvări. Ultima dizolvare a Parlamentului a avut loc la 
16.06.2009. Începînd cu ziua de 17.06.2010, această normă este aplicabilă, 
cu excepţiile expres prevăzute de Constituţie. Astfel, executarea unei 
norme constituţionale în vigoare nu poate fi condiţionată de o normă 
constituţională care nu se ştie cînd va intra în vigoare.

Proiectul AIE
1. Proiectul include în art.78 textul: „Nici o persoană nu poate îndeplini 

funcţia de Preşedinte decît pentru cel mult două mandate succesive”, cuprins 
actualmente în art.80 alin.(4) din Constituţie. Autorii trebuie să decidă care 
articol din Constituţie va conţine această normă. Dublarea reglementărilor 
în unul şi acelaşi act normativ, cu atît mai mult în Constituţie, nu se admite.

2. Autorii proiectului au trecut cu vederea sintagma „... cu excepţia cazu-
lui prevăzut la art.78 alin.(5)...” din art.85 alin.(4) al Constituţiei. Alegerea 
Preşedintelui prin vot universal exclude dizolvarea Parlamentului Contradic-
ţiile dintre art.85 alin.(4) şi art.78 în noua redacţie trebuie să fie înlăturate.

Vom menţiona că proiectele au fost adoptate cu votul a şase judecători 
şi pot fi prezentate Parlamentului numai împreună cu avizele Curţii Consti-
tuţional. Parlamentul este în drept să adopte o lege cu privire la modifica-
rea sau completarea Constituţiei după cel puţin 6 luni de la data prezentă-
rii iniţiativei corespunzătoare. Legea se adoptă cu votul a două treimi din 
numărul deputaţilor aleşi. Dacă timp de un an de la prezentarea iniţiativei 
de revizuire a Constituţiei Parlamentul nu a adoptat legea constituţională 
corespunzătoare, propunerea se consideră nulă.

Publicat: Ziarul „Dreptul”, 21 mai 2010
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CURTEA CONSTITUŢIONALĂ, UNICUL SUBIECT  
ABILITAT CU DREPTUL DE INTERPRETARE  

OFICIALĂ A CONSTITUŢIEI

Victor PUŞCAŞ 
Doctor în drept, Conferenţiar universitar

Interpretarea Legii Fundamentale este o activitate caracteristică oricărui 
sistem de drept. Interpretarea Legii Fundamentale poate fi divizată în două 
compartimente distincte, diferite după forţa juridică: interpretarea cazuală, 
sau neoficială, şi interpretarea oficială. În literatura de specialitate mai des 
se vorbeşte despre interpretarea normelor de drept400 şi nu se specifică par-
ticularităţile de interpretare oficială a legilor şi mai puţin a Constituţiei, la 
care se referă un cerc şi mai restrîns de autori401. Pe lîngă aspectele generale 
de interpretare a normelor de drept, în doctrina juridică mai sînt analizate 
metodele de interpretare a acestora (gramaticală, logică, istorică, sistema-
tică, teleologică, hermeneutică)402.

Pentru Republica Moldova interpretarea oficială a Constituţiei este o 
activitate publică nouă, fiind stipulată pentru prima dată în actuala Consti-
tuţie, adoptată la 29 iulie 1994. Constituţiile sovietice (1925, 1938, 1941, 
1978), care au funcţionat pe teritoriul Republicii Moldova, nu prevedeau un 
subiect cu drept de interpretare oficială a Constituţiei şi nici o procedură 
specială la acest capitol403. În perioada sovietică funcţiona metoda contro-
lului compatibilităţii legislaţiei cu Constituţia. Conform constituţiilor URSS 
din anii 1936 şi 1977, această formă de control intră în competenţa auto-
rităţilor publice centrale: legislativul şi executivul. Trebuie să menţionăm că 
dreptul de interpretare a legilor, activitate inferioară celei de interpretare a 
Constituţiei, a fost introdus în Constituţia R.S.S.M. din 1978404. Astfel, lipsa 
studiilor largi în acest domeniu este explicabilă. Dorind să ne aducem con-
tribuţia, am considerat necesar de a aborda un aspect al problemei: subiecţii 
cu dreptul de interpretare a Constituţiei.

400 Gh. Avomic. Teoria generală a dreptului. Ediţia a II-a. Chişinău. Ed. Cartier, 2004, p.435 B. Negru, A. 
Negru. Teoria generală a dreptului. Chişinău, 2006, p.442 

401 M. Iuga „Interpretarea oficială a Constituţiei: necesitatea juridică şi consecinţele politice „Justiţia Con-
stituţională”, 2006, nr.3, pag.9

402 M. Constantinescu. I. Vida. Metode de interpretare în contenciosul constituţional. „Dreptul”, 2002, 
nr. 11 p.61; В.Г. Кузнецов. Русская герменевтика или прерванный полет (опыт интерпретации 
философии Густава Шпема) нттр://натуре.web.гu.; V. Puşcaş, V.Zaporojan. Căile de reformare a Con-
stituţiei Republicii Moldova. Raport prezentat la conferinţa internaţională: 15 ani ai Constituţiei Repu-
blicii Moldova”. Chişinău, 2009

403 I. Guceac. Evoluţia constituţionalismului in Republica Moldova
404 Veştile nr.4 din 1978, art.41
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În baza Legii Supreme, Curtea Constituţională este înzestrată cu atri-
buţia de interpretare oficială a Constituţiei. Subliniem cuvintele „interpre-
tare oficială”, deoarece toate persoanele fizice şi juridice din stat dispun de 
dreptul de a interpreta neoficial Constituţia, ca lege care dispune de o forţă 
supremă în ierarhia sistemului naţional de drept, însă numai Curţii Consti-
tuţionale i s-a conferit dreptul de a efectua interpretarea oficială a Consti-
tuţiei.

Interpretarea oficială a Constituţiei exclusiv de către Curtea Constitu-
ţională există în Austria, Albania, Belgia. Bulgaria, Germania, Spania, Kaza-
hstan, Lituania, Macedonia, România, Turcia, Estonia.

În Azerbaidjan, Ungaria, Letonia, Ucraina, Portugalia de competenţa cur-
ţilor este nu numai interpretarea Constituţiei, dar şi a legilor. Iar în aşa ţări, 
cum ar fi Armenia, Belarus, Luxemburg, Polonia, Serbia, Slovenia, Franţa, 
Cehia, Elveţia, interpretarea oficială a Constituţiei şi a legilor este de com-
petenţa Parlamentului. După cum vedem, statele europene au o practică 
diferită în ceea ce priveşte competenţa interpretării normative.

În opinia noastră, monopolizarea de către Parlament a interpretării ofici-
ale a Constituţiei nu este de natură să contribuie la garantarea supremaţiei 
Constituţiei, avînd în vedere caracterul eterogen al Parlamentului şi tendinţa 
acestuia de a-şi realiza propriile ideologii şi programe uneori prin dezechili-
brarea spiritului normelor constituţionale.

Mai mult ca atît, considerăm judicioasă opţiunea în care şi interpretarea 
oficială a legilor este una din atribuţiile de bază ale organului de control con-
stituţional. Să ne amintim de maxima: „Aliquis non debet esse iudex in propria 
cauza” (Nimeni nu trebuie să fie judecător în propria cauză405). Dar menţionăm 
că scopul Curţii Constituţionale, în primul rînd, este de a limita puterea Par-
lamentului în eventualitatea extinderii sau restrîngerii arbitrare a conţinutu-
lui normelor constituţionale.

În opinia unor constituţionalişti germani, „Constituţia, în funcţie de 
modul cum este interpretată, limitează legislatorul, şi liberul proces legisla-
tiv se desfăşoară în cadrul prevăzut de ea”406.

Hotărîrile Curţii Constituţionale cu privire la interpretarea Constituţiei 
au o forţă juridică mai mare decît actele de interpretare ale Parlamentului. 
Astfel, interpretarea dată de Curte se bucură de o protecţie dublă.

Fiind unica autoritate de jurisdicţie constituţională în stat, Curtea Con-
stituţională devine şi unicul subiect cu dreptul de interpretare oficială a 
Constituţiei, astfel, interpretarea oficială a Constituţiei nu poate fi conferită 
altei autorităţi publice.

405 Lucian Jitaru. Dicţionar de maxime şi expresii juridice latine. Chişinău. Museum, 2001, pag.2.
406 U. Uзензее и П. Кирххоф. Государственное право Германии. Том II, М. 1994 год, стр.315-316
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Pentru a elucida problema, vom analiza circumstanţele care plasează 
Curtea Constituţională pe treapta superioară în calitate de subiect cu drep-
tul de interpretare oficială a Constituţiei. Aceste circumstanţe diferă de la 
un stat la altul, în funcţie de caracterul Constituţiei şi statutul Curţii Con-
stituţionale.

1. În primul rînd, menţionăm scopul creării Curţii Constituţionale. Seco-
lul XIX şi prima jumătate a secolului XX sînt considerate secolele parlamen-
tarismului. Era constituţionalismului ia naştere în a doua jumătate a seco-
lului XX. Acum tot mai mult este vehiculată ideea că statul în care lipseşte 
autoritatea Constituţiei nu poate fi considerat stat de drept. Constituţia 
trebuie să domine. Şi dacă în cadrul separaţiei puterilor trebuie să existe un 
echilibru realizat prin instituirea de frîne reciproce pentru a exclude abu-
zurile, atunci trebuie să existe şi un străjer al Constituţiei, care ar obliga 
puterile să activeze în cîmpul constituţional.

Pentru a putea să-şi onoreze sarcinile, Curtea Constituţională a Repu-
blicii Moldova a fost plasată în afara celor trei puteri. Constituanta a pornit 
de la ideea că pentru a putea controla, de exemplu, activitatea Parlamen-
tului sau a Guvernului, este necesar ca cel ce controlează să fie separat 
distinct de organul controlat. Constituţia consacră Curţii un titlu special şi 
se bazează pe doctrinele italiană, spaniolă, belgiană şi franceză.

În activitatea sa Curtea Constituţională a Republicii Moldova realizează 
funcţiile de garantare a supremaţiei Constituţiei, a principiului separării 
puterii de stat în putere legislativă, putere executivă şi putere judecăto-
rească, a responsabilităţii statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de 
stat. Aceste funcţii sînt stipulate expres în art.134 din Constituţie. Autorul 
V. Zubco407, făcînd referinţă la autorul român L. Deleanu408, mai numeşte 
două funcţii: funcţia de elaborare a normelor de drept ca „legislator nega-
tiv” şi funcţia de regularizare şi autentificare a schimbărilor politice sau a 
alternanţelor la putere. În exercitarea ultimei funcţii Curtea Constituţională 
participă la păstrarea echilibrului constituţional, ea previne schimbarea vio-
lentă, contribuie, adeseori în mod decisiv, la păstrarea legilor instituite de 
noua majoritate în cadrul constituţional aflat deasupra intereselor grupu-
rilor politice, „autentifică” reformele noii majorităţi, dacă ele sînt conforme 
Constituţiei, previne „victimizarea” fostei majorităţi devenite minoritate.

Cu toate că aceste două funcţii nu sînt specificate expres în Constituţie, 
ele sînt realizate de Curtea Constituţională.

Vom menţiona că pe parcursul celor 15 ani Curtea a utilizat în proce-
sul controlului constituţionalităţii legilor procedura interpretării cazuale, 

407 V.Zubco. Funcţiile Curţii Constituţionale. Justiţia constituţională, 2004, nr.4, p.15
408 I. Deleanu. Justiţia constituţională. Bucureşti. Ed. Lumina. Lex. 1995, p.35
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declarînd neconstituţionale, integral sau parţial, 178 de acte normative şi 
recunoscînd constituţionale 187 de acte. Tot în această perioadă Curtea a 
pronunţat 32 de hotărîri de interpretare oficială a 44 de articole din Consti-
tuţie. Evident, numărul sesizărilor la Curte a fost mult mai mare.

2. Curţile constituţionale, de regulă, nu pot declanşa procedura jurisdic-
ţională din proprie iniţiativă. Acest fapt exclude posibilitatea abuzurilor şi 
transformarea Curţii într-o putere publică (politică). Ea examinează în exclu-
sivitate probleme de drept.

Dar, după cum menţionează N. Vitruk409, aceasta nu înseamnă că cur-
ţile constituţionale se află în afara politicii şi hotărîrile pronunţate nu gene-
rează consecinţe politice. „Curtea Constituţională, afirmă el, face politică, 
dar numai în domeniile Constituţiei”. În opinia noastră, Constituţia este un 
act politico-juridic, care conţine o strategie de dezvoltare de lungă durată a 
societăţii şi statului.

Exemplificînd prin sistemul constituţional al Republicii Moldova, menţi-
onăm că Legea Supremă obligă instanţa noastră de jurisdicţie constituţio-
nală să-şi desfăşoare activitatea numai la sesizarea subiecţilor prevăzuţi de 
Legea cu privire la Curtea Constituţională.

Curtea se poate autosesiza numai în două cazuri: extinderea compe-
tenţei asupra altor acte normative a căror constituţionalitate depinde în 
întregime sau parţial de constituţionalitatea actului contestat şi revizuirea 
actelor pronunţate.

În restul cazurilor Curtea este o instituţie surdă şi mută.
În teorie410 s-a expus ideea de a înzestra curţile constituţionale cu dreptul 

de autosesizare, Autosesizarea este caracteristică pentru unele curţi consti-
tuţionale, cum ar fi Tadjikistan411, mai mult ca atît, unele curţi constituţionale, 
cum ar fi Rusia şi Uzbekistan, dispun şi de dreptul la iniţiativa legislativă412.

Noi nu susţinem această părere. În lumina teoriei separaţiei puterilor şi a 
concepţiei privind plasarea Curţii în afara ramurilor puterii de stat, socotim 
justificată limitarea Curţii Constituţionale sub aspectul iniţierii şi influenţării 
procesului legislativ. Mult mai efectivă ar fi extinderea numărului subiecţilor 
cu dreptul de sesizare a Curţii Constituţionale: cetăţenii, toate instanţele 
judecătoreşti, organele autorităţilor publice locale şi centrale ş.a.

3. Orice atribuţie a instanţei de jurisdicţie constituţională se poate rea-
liza numai prin interpretarea Constituţiei. De fiecare dată cînd examinează 
un dosar Curtea interpretează Constituţia.

409 H. Витрук. Конституционное правосудие. Москва «ЮНИТК», 1998 г. Стр. 67
410 Ю. А. Шульженко. Конституционный контроль в России. М. 1995 г., стр. 43
411 М. Салихов. Становление конституционного правосудия в Республике Таджикистан.
412 Вестник Конституционного суда Республики Узбекистан. Закон о Конституционном суде 

Республики Узбекистан (ст.10)
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Unii autori afirmă că „interpretarea Constituţiei se efectuează de către 
Curtea Constituţională la examinarea tuturor întrebărilor date în compe-
tenţa ei”413. Noi sîntem de acord cu această afirmaţie. Avînd rolul suprem 
de garantare a supremaţiei Constituţiei, Curtea Constituţională a Republicii 
Moldova interpretează Constituţia în exercitarea tuturor atribuţiilor prevă-
zute de art. 135 din Constituţie.

De exemplu, pronunţîndu-se asupra iniţiativelor de revizuire a Consti-
tuţiei, Curtea Constituţională a Republicii Moldova în mod obligatoriu veri-
fică dacă iniţiativa provine de la unul din subiecţii specificaţi în art. 141 
din Constituţie, dacă nu încalcă limitele de revizuire a Constituţiei regle-
mentate de art.142, dacă nu aduce atingere unităţii materiei constituţionale 
ş.a. La confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare, Curtea verifică dacă 
au fost respectate prevederile constituţionale privind libertatea opiniei şi 
exprimării, privind dreptul la informaţie, privind dreptul de a alege şi de a fi 
ales, dreptul la administrare ş.a. Curtea clarifică mai întîi de toate conţinutul 
normelor constituţionale, verifică faptele prezentate, le compară dacă se 
înscriu în limitele prevederilor constituţionale şi pronunţă decizia.

Prin interpretare Curtea nu formează noi norme de drept şi nu le modi-
fică pe cele în vigoare. Trebuie să observăm că prin interpretarea prevede-
rilor constituţionale pot fi formulate poziţii de drept, cărora Parlamentul le 
poate da un conţinut legislativ, sau vor fi aplicate aşa cum au fost expuse 
de Curte.

De exemplu, la interpretarea art.78 alin.(l) – alegerea Preşedintelui Repu-
blicii Moldova prin vot secret, Curtea414 a specificat că sintagma „vot secret” 
exprimă caracterul dreptului de vot şi semnifică posibilitatea oferită depu-
taţilor de a-şi manifesta liber voinţa cu privire la candidaţii propuşi pentru 
funcţia de preşedinte, încît această voinţă să nu poată fi cunoscută de alţii. 
Neasigurarea libertăţii voinţei deputaţilor poate avea ca urmare invalidita-
tea alegerilor Preşedintelui Republicii Moldova.

În acelaşi sens, interpretînd art.71 din Constituţie415, Curtea a menţio-
nat că deputatul în Parlament nu poate fi tras la răspundere juridică pentru 
voturile sau opiniile exprimate în exercitarea mandatului de deputat, nici 
după încetarea acestuia. Constituţia nu conţine sintagma „nici după înce-
tarea acestuia”, este o poziţie de drept a Curţii, care nu modifică norma 
interpretată, fiind obligatorie pentru aplicare. Asemenea exemple găsim şi 
în alte hotărîri ale Curţii416.

413 Гаджиев К. Пределы толкования норм Конституции Конституционным судом. Право и политика. 
М. 2000. n № 12, стр. 21

414 HCC nr.39 din 04.І2.2000. M.O. nr.l52-153/42 din 07.12.2000
415 HCC nr.8 din 16.02.1999. M.O. nr. 22-23/14 din 04.03.99
416 HCCnr.55din 14.10.1999. M.O. nr. 118-119/66 din 18.10.1999
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După cum vedem, nu numai prin exercitarea atribuţiei de interpretare 
oficială a Constituţiei, dar şi prin celelalte competenţe Curtea devine unicul 
subiect cu drept de interpretare a Constituţiei, poziţiile Curţii fiind formu-
late în acte definitive, care nu pot fi supuse nici unei căi de atac.

4. Un al factor care este în favoarea abilitării instanţelor de jurisdicţie 
соnstituţională cu interpretarea oficială a Legii Supreme constituie profesi-
onalismul şi competenţa judecătorilor constituţionali, care au specializarea 
respectivă şi pot elucida sensul exact al normelor constituţionale şi aplica-
rea lor corectă.

În interpretarea Constituţiei judecătorii pot ti recunoscuţi ca legiuitori 
constituţionali. Încă în 1907 judecătorul Curţii Supreme de Justiţie a SUA 
Evans Hughes417 afirma următoarele: „Constituţia este ceea ce judecătorii 
înţeleg prin ea”.

Necesitatea stabilirii sensului exact al normei constituţionale în momen-
tul aplicării ei directe implică o mare responsabilitate. Din aceste conside-
rente faţă de judecătorii constituţionali sînt înaintate cerinţe profesionale şi 
morale înalte. În Republica Moldova, spre exemplu, la funcţia de judecător 
constituţional pot pretinde specialiştii în drept, care au o vechime în dome-
niu de cel puţin 15 ani, sînt competenţi şi au propria viziune asupra vieţii 
publice şi private din societate şi stat.

Judecătorii constituţionali îşi asumă toată responsabilitatea pentru solu-
ţiile date de Curte, fiind conştienţi că acestea sînt executorii în întreaga ţară. 
În acest sens este adecvată afirmaţia judecătorului Jackson că „hotărîrile 
Curţii Supreme a SUA sînt definitive nu pentru că sînt indiscutabile, ele sînt 
indiscutabile pentru că sînt definitive”418. La fel, şi hotărîrile Curţii Consti-
tuţionale sînt incontestabile şi nu pot fi revizuite decît în două cazuri strict 
prevăzute de lege.

5. După statutul lor, instanţele de jurisdicţie constituţională sînt inde-
pendente de orice altă autoritate publică şi se supun numai Constituţiei şi 
legilor speciale care reglementează activitatea lor.

Potrivit art.134 din Constituţie, Curtea Constituţională a Republicii Mol-
dova îndeplineşte rolul de străjer al Constituţiei. Curtea este o instituţie 
politico-jurisdicţională, la formarea căreia participă toate ramurile puterii: 
legislativă, executivă şi judecătorească. Hotărîrile ei sînt definitive şi nu pot 
fi atacate în nici o instanţă de judecată.

Ce-i drept, în anul 2002, după pronunţarea unor hotărîri, cu care nu au 
fost de acord unii reprezentanţi ai puterii politice, s-a enunţat opinia de a 
modifica legislaţia astfel, încît Parlamentul să poată eluda hotărîrile Curţii 

417 Hendel S.Charles Evans Hughes and the Supreme Curt. New York. 1951
418 Конституционное правосудие стран СНГ и стран. Дайджест, №15, 2006, стр.38
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Constituţionale. Opinia publică a fost bulversată de declaraţia unui lider de 
partid419: „Judecătorii Curţii nu sînt zei coborîţi pe pămînt şi nu pot să ia 
decizii mai corecte decît o sută de deputaţi”.

Aşadar, legislaţia, începînd cu Constituţia, trebuie să prevadă garanţii 
care să protejeze Curtea de orice influenţe şi presiuni: politică, departa-
mentală, locală şi de alt mod. Inamovibilitatea şi inviolabilitatea, protecţia 
de stat şi asigurarea materială şi socială trebuie să le permită judecătorilor 
constituţionali să fie imparţiali şi să interpreteze normele constituţionale în 
corespundere cu voinţa legiuitorului constituant.

6. Un alt argument în favoarea rolului primordial al autorităţii de juris-
dicţie constituţională de unic interpretator al Constituţiei este caracterul 
său specific de activitate. Curtea îşi argumentează soluţiile nu numai prin 
prevederile normelor constituţionale, dar şi prin doctrinele ştiinţifice. Prin 
acest fapt autoritatea actelor de interpretare a Constituţiei creşte semnifi-
cativ, înglobînd în sine nu numai standardele dreptului internaţional, dar şi 
argumentarea ştiinţifică doctrinară.

În acest sens, spre exemplu, în Republica Moldova, la pregătirea cauzei 
spre examinare, judecătorii iau în considerare punctele de vedere ale diferi-
telor instituţii statale, ştiinţifice şi de învăţămînt, organizaţii neguvernamen-
tale, organisme internaţionale, studiază legislaţia altor state, jurisprudenţa 
altor curţi constituţionale, efectuează expertize. Astfel, la interpretarea 
art.90 (vacanţa funcţiei) şi art.91 (interimatul funcţiei), expusă în Hotărîrea 
nr. l8 din 27.10.2009420, Curtea a dispus şi de opiniile ştiinţifice ale catedre-
lor de teorie generală a dreptului, de drept constituţional şi drept adminis-
trativ ale USM, Institutului de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe, 
Consiliului ştiinţific-consultativ de pe lînga Curtea Constituţională.

7. În aspectul abordat un alt factor important este principiul colegialităţii, 
în baza căruia Curtea îşi desfăşoară activitatea.

Astfel, în Republica Moldova există zeci de organe statale care funcţio-
nează în baza unor legi speciale, însă numai pentru activitatea Curţii Con-
stituţionale principiul colegialităţii este recunoscut drept principiu de bază. 
Aplicarea principiului colegialităţii este nu numai un drept, dar şi o obligaţie. 
Acest principiu obligă Curtea să adopte orice act – hotărîre, aviz, decizie – în 
mod colegial. Fiecare judecător studiază în prealabil toate materialele cauzei 
şi îşi formulează poziţia, pe care o expune în cadrul deliberărilor. Poziţiile 
individuale ale judecătorilor formează opinia generală a Curţii. Nici un jude-
cător nu se poate abţine de la vot, el trebuie să voteze „pro” sau „contra”. 
419 V.Puşcaş, Independenţa Curţii Constituţionale în oglinda strîmbă a legislaţiei. Ziarul „Timpul” din 17 

februarie 2010
420 HCC nr.18 din 27.10.2009 privind interpretarea art.90 alin.(î) şi alin.(2), art.91 şi art. 135 alin.(l) lit.f) din 

Constituţie (M.O. nr.160-161/20 din 06.11.2009)



390

VALERIU KUCIUK • VICTOR PUȘCAȘ

Judecătorul care nu este de acord cu soluţia dată de Curte este în drept 
să-şi expună opinia separată, care devine parte componentă a actului pro-
nunţat. Acest principiu comportă şi un caracter psihologic. Societatea este 
în drept să cunoască opinia judecătorilor.

Nu am enunţat toţi factorii care determină rolul primordial al instanţei 
de jurisdicţie constituţională de a fi unicul subiect abilitat cu interpretarea 
oficială a Constituţiei, Acest şir poate fi continuat. În Republica Moldova 
această calitate a Curţii Constituţionale de a fi singura care interpretează 
oficial Constituţia este garantată de Constituţie, Legea cu privire la Curtea 
Constituţională şi Codul jurisdicţiei constituţionale, care întrunesc norme 
materiale şi procedurale obligatorii atît pentru participanţii la proces, cît şi 
pentru Curtea Constituţională.

Ţinem să atragem atenţia asupra unor carenţe legislative, înlăturarea 
cărora ar fi de natură să creeze noi garanţii pentru consolidarea rolului Curţii 
Constituţionale de unic interpretator al Constituţiei.

Una din garanţii ar putea fi perfecţionarea mecanismului de selectare a 
candidaţilor la funcţia de judecător, după modelul Curţii de la Strasbourg. 
Noi susţinem ideea ca judecătorii Curţii să fie numiţi prin concurs. Can-
didaţii la funcţia de judecător, cel puţin 3 candidaţi şi cu 3 luni înainte de 
expirarea mandatului judecătorului în exerciţiu, trebuie să fie selectaţi de 
către o comisie formată de organul care numeşte judecători constituţionali.

O altă garanţie ar fi consolidarea independenţei judecătorului Curţii 
Constituţionale prin numirea acestuia pentru un singur mandat, preferabil 
de o durată mai mare.

O altă problemă, cu care se confruntă actualmente Curtea Constituţi-
onală, este numărul par de judecători. Se ştie, Curtea este constituită din 
6 judecători. Iniţial, pentru a evita paritatea de voturi, legiuitorul a atribuit 
Preşedintelui Curţii dreptul de vot decisiv. Ulterior această prevedere a fost 
exclusă, fiind operată modificarea, potrivit căreia, în cazul parităţii de voturi, 
actul normativ contestat se prezumă constituţional, iar cauza se sistează.

Vom menţiona că această prevedere a lipsit Curtea de posibilitatea de a 
da o soluţie în litigiile constituţionale privind respectarea drepturilor autori-
tăţilor administraţiei publice locale asupra subordonării Serviciului de Asis-
tenţă Medicală Urgentă, privind planurile de înmatriculare a candidaţilor la 
studii, privind respectarea dreptului de proprietate asupra edificiilor şi loca-
şurilor do cult, privind eliberarea licenţelor de emisie şi altele.

Suscită multe întrebări norma referitoare la amînarea, în cazul parită-
ţii de voturi, a examinării cauzelor privind confirmarea rezultatelor alegerii 
Parlamentului sau alegerii Preşedintelui Republicii Moldova: cît timp poate 
fi amînată confirmarea alegerilor Parlamentului? În cazul în care este vădit 
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faptul că paritatea de voturi are drept consecinţă blocarea formării orga-
nelor publice, cine sau ce îi poate determina pe cei trei judecători, care au 
recunoscut alegerile parlamentare nevalabile, să-şi schimbe opinia şi prin 
ce metode pot fi convinşi? care poziţie, în cazul parităţii de voturi, poate fi 
totuşi recunoscută mai convingătoare?

Pentru a exclude astfel de cazuri, este necesar ca numărul judecătorilor 
Curţii să fie impar: 7 sau 9, iar pînă va fi modificată Constituţia, să se revină 
la norma iniţială privind votul decisiv al Preşedintelui

Material publicat în lucrările conferinței 
internaționale „Asigurarea supremației 
Constituției – funcția de bază a Curții 
Constituționale”, Chiținău, 25-26 februarie 2010
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APĂRAREA DEMNITĂŢII UMANE  
ÎN PRACTICA CURŢII CONSTITUŢIONALE

Victor PUŞCAŞ, 
doctor în drept, conferenţiar universitar

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului este primul act de valoare 
universală în domeniul drepturilor omului. „Datorită statutului său moral şi 
importanţei juridice şi politice dobîndite de-a lungul anilor, Declaraţia stă 
alături de Magna Carta, Declaraţia franceză a drepturilor omului şi Decla-
raţia de independenţă a Americii, ca reper fundamental în lupta omenirii 
pentru libertate şi demnitate umană”421.

Atît în preambulul Declaraţiei, cît şi în normele ei pentru prima dată 
s-a pus accentul pe necesitatea promovării drepturilor omului într-un mod 
care ar asigura conformitatea acestora cu principiul respectării demnită-
ţii umane. Astfel, articolul întîi din Declaraţie stipulează expres că „Toate 
fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi”. Această 
normă cu conotaţie universală a continuat gîndul sofistului Protagoras des-
pre aceea că „omul este măsura tuturor lucrurilor”, stabilind bazele unui nou 
concept în evoluţia relaţiilor între individ şi stat, conform căruia omul este 
unicul scop al statului.

Republica Moldova, enunţînd scopurile statalităţii, a proclamat în pre-
ambulul Constituţiei demnitatea umană ca valoare supremă în stat, iar în 
art. 1 alin. (3) din Constituţie a statuat că „Republica Moldova este un stat 
de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile 
lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic 
reprezintă valori supreme şi sînt garantate”.

Luînd în considerare valoarea universală a Declaraţiei şi importanţa nor-
melor citate, s-a stabilit cu certitudine că în conceptul drepturilor omului 
criteriul de bază îl constituie demnitatea omului, care, spre deosebire de alte 
valori, îi este dată omului de la naştere. Demnitatea omului izvorăşte din 
esenţa omenirii. Ea aparţine atît unui prunc, care n-a reuşit să facă ceva în 
viaţa, cît şi unui criminal inveterat.

Determinînd conţinutul conceptului juridic al demnităţii umane, este 
necesar să ne axăm atenţia pe trei criterii: definirea demnităţii umane ca 
instituţie juridică, garanţia inviolabilităţii demnităţii umane, respectarea şi 
protecţia ei. Avînd în vedere importanţa demnităţii pentru fiinţa umană, 
421 Thomas Buergenthal şi Renate Weber, „Dreptul internaţional al drepturilor omului” ALL, Bucureşti, 

1995, p.23
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majoritatea doctrinarilor constituţionalişti au evitat să determine aspectele 
practice şi normative ale acestui concept, operînd numai cu aspectele lui 
abstracte.

Este pe deplin justificată această abordare ca urmare a sensului larg pe 
care l-au atribuit acestui concept indivizii sau comunităţile în diferite etape 
istorice ale evoluţiei societăţii umane. Astfel, dacă în faza incipientă a aces-
tui concept era abordată numai problema protecţiei demnităţii umane de 
atitudinea umilitoare a societăţii şi statului, punîndu-se accentul pe inviola-
bilitatea fizică, în prezent se poate vorbi şi de protecţia identităţii persoanei 
şi a inviolabilităţii psihice, prerogative nerecunoscute anterior.

Pentru elucidarea conţinutului juridic al conceptului este necesar de a 
stabili locul acestei instituţii în sistemul de drept. Una din probleme este 
de a determina dacă demnitatea omului este parte componentă a institu-
ţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale, adică este un drept sau este o 
instituţie mai largă, care contribuie la garantarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale. Or, într-un sens mai larg, toate drepturile şi libertăţile funda-
mentale ale omului pot fi considerate nişte garanţii, prin intermediul cărora 
poate fi asigurată demnitatea umană. In această ordine de idei, ca o con-
secinţă a acestei afirmaţii, valoarea autentică a fiecărui drept sau libertăţi 
poate fi apreciată numai prin prisma demnităţii umane. Ultima afirmaţie ne 
conduce la ideea că demnitatea omului este o valoare supremă, superioară 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

Constituţia Republicii Moldova, în dispoziţiile citate aici, statuează dem-
nitatea omului ca o valoare supremă în stat, care necesită a fi garantată. 
Constituţia a detaşat demnitatea umană de drepturile şi libertăţile funda-
mentale garantate cetăţeanului, urcînd-o pe cel mai înalt piedestal, plasînd-o 
alături de instituţia drepturilor şi libertăţilor omului luate în ansamblu, de 
pacea civică, democraţie, dreptate şi pluralismul politic. Astfel, art. 9 alin. 
(2) din Constituţie statuează că „proprietatea nu poate fi folosită” nu numai 
„în detrimentul drepturilor şi libertăţilor”, ci „şi al demnităţii omului”. Aceeaşi 
poziţie se menţine şi în art. 32 alin. (2) din Constituţie, care reglementează 
libertatea exprimării şi care nu poate prejudicia nu numai onoarea sau drep-
tul altei persoane la viziune proprie, ci şi demnitatea acesteia.

Abordînd demnitatea umană dintr-un astfel de unghi, se poate afirma că, 
indiferent de relaţiile persoanei cu puterea de stat, demnitatea sa indiscu-
tabil cade sub protecţia statului, ultimul neavînd dreptul să modifice conţi-
nutul ei după bunul său plac, cu atît mai mult să o restrîngă în detrimentul 
persoanei. Guvernanţii, în interesele societăţii, în circumstanţe concrete, 
pot limita unele drepturi şi libertăţi, dar numai în condiţiile legii, fară a afecta 
demnitatea individului. Restricţiile respective sînt stabilite pentru guver-
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nanţi în art. 29 al Declaraţiei, iar în Constituţia Republicii Moldova în art. 54.
Din normele Declaraţiei şi Constituţiei rezultă că autorităţile publice, la 

restrîngerea unor drepturi şi libertăţi fundamentale, au obligaţia să respecte 
următoarele condiţii:

a) restrîngerea poate fi exclusiv de natură excepţională;
b) restrîngerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi poate avea 

loc numai prin adoptarea unei legi organice;
c) legea organică trebuie să corespundă normelor constituţionale şi 

normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional;
d) restrîngerea unor drepturi şi libertăţi trebuie să fie determinată de 

interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării eco-
nomice a ţării, ordinii publice;

e) restrîngerea unor drepturi şi libertăţi poate avea loc în scopul preve-
nirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertă-
ţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor 
confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.

Chiar dacă există aceste circumstanţe, legislativul are obligaţia de a ţine 
cont de un factor foarte important – principiul proporţionalităţii, restrînge-
rea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate 
atinge existenţa dreptului, libertăţii şi demnităţii omului.

Văzută în acest spectru, demnitatea umană poate fi considerată o insti-
tuţie prin exelenţă constituţională, asupra căreia pot fi aplicate mecanis-
mele de protecţie constituţională, egală ca valoare cu drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului luate în totalitate.

Unul din principalele mecanisme de protecţie constituţională a demni-
tăţii umane, care îi poate reda o interpretare mai practică în reglementarea 
relaţiilor din societate, este justiţia constituţională. Astfel, interpretarea 
demnităţii umane într-un sens mai larg devine o prioritate graţie faptului 
că deschide teren pentru aplicarea acestui principiu în viaţa socială aflată 
în continuă transformare. Abordarea flexibilă a acestei instituţii constitu-
ţionale permite reacţionarea promptă la atentatele la demnitatea umană 
survenite în societate pe parcursul dezvoltării sale. Din alt aspect, există 
pericolul aplicării acestui principiu într-o sferă excesiv de extinsă a relaţiilor 
şi conflictelor sociale, generînd riscul ca conceptul demnităţii umane să-şi 
piardă sensul adevărat.

Conceptul demnităţii umane se află în vizorul majorităţii instituţiilor de 
justiţie constituţională, îndeosebi din statele europene. Curtea Constituţi-
onală a Germaniei, printre primele în Europa, a abordat în practica jurisdic-
ţională instituţia demnităţii umane, ridicînd-o pe piedestalul unui principiu 
constituţional.
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În practica sa jurisdicţională Curtea Constituţională a Germaniei s-a 
bazat pe definiţia dată restrîngerii demnităţii umane de către savantul G. 
Duerig, care consideră că încălcarea demnităţii umane are loc prin neglijarea 
evidentă a valorilor umane şi devalorizarea individului, pînă la transformarea 
acestuia într-o unealtă „goală” în mîinile statului.

În susţinerea ideii necesităţii protecţiei demnităţii umane prin justiţia 
constituţională vine şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale a Republicii 
Moldova. Astfel, Curtea Constituţională, în 18 hotărîri, şi-a motivat poziţia 
asupra unor sesizări pe necesitatea protecţiei de către autorităţile publice a 
demnităţii umane, ca valoare inedită şi fundamentală a individului, protejată 
de normele constituţionale.

Jurisdicţia Curţii Constituţionale din Republica Moldova demonstrează 
actualitatea acestui principiu în statele în care democraţia şi principiile sta-
tului de drept se află într-o fază incipientă. În aceste state, afectate grav 
de ideologia sovietică, bazată pe principiile priorităţii colectivităţii asupra 
individului, una din cele mai importante sarcini este promovarea personalităţii 
umane ca valoare supremă prin consacrarea principiului demnităţii umane. 
Instanţele şi instituţiile publice care ignorează acest principiu aduc cele mai 
grave prejudicii individului.

Într-o primă fază în Republica Moldova s-a abordat aspectul demnităţii 
umane în cazul afectării lui prin intermediul promovării în societate a 
dreptului la informaţie şi a libertăţii de exprimare. O ilustraţie elocventă 
a disputelor referitoare la demnitatea umană constituie cele legate de 
operarea în 1991 în art. 7 din Codul civil a unor modificări, ca urmare deve-
nind posibilă sancţionarea persoanelor care răspîndesc „afirmaţii care nu 
ponegresc onoarea şi demnitatea...”.

Această prevedere, care permitea sancţionarea civilă a furnizorilor de 
informaţii pentru opiniile personale şi în cazul cînd aceste opinii nu lezau 
onoarea şi demnitatea nimănui, a restrîns şi mai mult libertatea de exprimare 
în comparaţie cu perioada sovietică. Cu toate că în 1999 aceste norme au 
fost modificate în sens pozitiv, controversele au continuat, fapt ce a generat 
un litigiu de constituţionalitate.

Curtea Constituţională a fost antrenată în interpretarea acestui aspect 
al demnităţii individului, constatînd în hotărîrile sale că numai instanţa de 
judecată are competenţa de a stabili în fiecare caz aparte tipul, forma, con-
ţinutul, volumul şi consecinţele informaţiei care lezează onoarea şi dem-
nitatea persoanei fizice sau juridice. Ulterior aceste prevederi şi-au găsit 
reflectare în noul Cod civil intrat în vigoare la 1 ianuarie 2003.

În acelaşi sens, Curtea Constituţională, expunîndu-şi poziţia referitor 
la protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale prin intermediul 
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contenciosului administrativ, a apreciat că prejudiciul nepatrimonial 
moral este o suferinţă morală sau fizică, cauzată de acţiuni care atentează 
la drepturile nepatrimoniale personale sau la bunurile nemateriale ale 
cetăţeanului, inclusiv la demnitatea persoanei.

Ultimele afirmaţii ne sugerează concluzia că demnitatea, ca valoare ine-
dită a fiinţei umane, poate fi asigurată prin implementarea unor mecanisme 
viabile de protecţie a drepturilor şi libertăţilor inalienabile ale omului. Ca 
prim mecanism, prin intermediul căruia individului i se poate garanta drep-
tul la demnitatea umană, potrivit interpretărilor Curţii Constituţionale, este 
realizarea deplină a dreptului general al accesului liber la justiţie, proclamat 
şi garantat de art. 20 din Constituţie.

Pentru implementarea adecvată a acestui mecanism pe primul plan 
apare justiţia, la care individul, conform dispoziţiilor constituţionale, trebuie 
să aibă acces necondiţionat. Curtea Constituţională, în Hotărîrea nr. 2 din 
19 februarie 2004, prin care a declarat neconstituţionale art. 416 alin. (3) 
şi art. 444 alin. (3) din Codul de procedură civilă, a relevat, bunăoară, că 
interdicţia impusă participanţilor la proces de a prezenta explicaţii în faţa 
instanţei de judecată nemijlocit restrînge neîntemeiat dreptul cetăţeanului 
la apărare şi la o justiţie echitabilă.

Protejarea demnităţii umane prin accesul liber la justiţie include şi acce-
sul liber şi direct la justiţia constituţională. Acesta, însă, este condiţionat 
de prevederile constituţionale despre subiecţii cu drept de sesizare a Cur-
ţii Constituţionale şi atribuţiile Curţii, or în acest sens textul constituţional 
este limitativ.

În această ordine de idei e binevenit proiectul de lege prezentat de 35 
de deputaţi în Parlament privind modificarea şi completarea Constituţiei, 
avizat pozitiv de Curtea Constituţională Ia 16 decembrie anul trecut, potrivit 
căruia orice persoană, care se pretinde lezată într-un drept constituţional, 
poate să sesizeze Curtea Constituţională.

Curtea Constituţională a Republicii Moldova a menţionat că acesta pre-
vede un mecanism subsidiar de protecţie a drepturilor omului în Republica 
Moldova, permiţînd cetăţenilor să sesizeze direct Curtea Constituţională 
atît pentru declanşarea procedurii de control al constituţionalităţii legilor, 
cît şi pentru soluţionarea plîngerilor în recurs constituţional. Actualul sistem 
de justiţie constituţională nu stipulează accesul direct al cetăţenilor la Cur-
tea Constituţională. Procedura excepţiei de neconstituţionalitate, prevă-
zută de jurisdicţia constituţională, prin care cetăţenii îşi pot exercita dreptul 
de sesizare a Curţii Constituţionale pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor 
încălcate, este condiţionată de intermedierea Curţii Supreme de Justiţie, de 
remarcat în context că nu a tuturor instanţelor de judecată, care, dacă ar fi 
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antrenate în această procedură, ar putea contribui la eficientizarea justiţiei.
Instituirea recursului constituţional la nivel naţional va contribui la pro-

tecţia mai eficientă a drepturilor şi libertăţilor statuate atît de Constituţia 
Republicii Moldova, cît şi de tratatele internaţionale la care Republica Mol-
dova este parte. Prin examinarea recursurilor constituţionale Curtea se va 
pronunţa, în primă şi ultimă instanţă, asupra încălcărilor comise în acest 
sens de autorităţile publice şi instanţele de judecată.

Conform proiectului de lege, procedura de recurs constituţional este:
a) un mijloc constituţional şi legal cu caracter subsidiar;
b) poate fi invocată numai în caz de violare a drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora;
c) poate fi declanşată împotriva încălcării dreptului constituţional prin-

tr-o lege, act administrativ, decizie judiciară sau omisiune comisă de 
o autoritate publică;

d) poate fi iniţiată de orice persoană care se pretinde a fi victima violării 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale sau a garanţiilor acestora.

Curtea Constituţională a considerat nefondat punctul de vedere al unor 
autorităţi publice, potrivit căruia instituirea unui nou „recurs naţional” ar 
însemna o „imixtiune a autorităţii de jurisdicţie constituţională în înfăptuirea 
justiţiei”.

Recursul constituţional permite contestarea directă a actelor sau a acţi-
unilor (inacţiunilor) autorităţilor publice care au încălcat drepturile constitu-
ţionale ale persoanei, şi nicidecum atacarea propriu-zisă a deciziilor irevoca-
bile ale instanţelor judecătoreşti de drept comun.

Conform statutului său şi rolului atribuit în sistemul de drept, Curtea 
Constituţională nu va putea casa sau modifica hotărîrile şi sentinţele defini-
tive ale instanţelor judecătoreşti în litigii concrete. Pentru comparaţie, nici 
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (în continuare – CEDO), potri-
vit statutului său, nu este o instanţă judecătorească supremă în raport cu 
sistemul judecătoresc naţional al ţărilor aderente la Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului (în continuare – Convenţia).

Persoana va putea exercita recursul constituţional numai după ce va 
epuiza toate căile de atac pentru restabilirea dreptului constituţional presu-
pus a fi încălcat de instituţiile statale. în condiţiile în care Republica Moldova 
a permis cetăţenilor săi accesul la CEDO, pentru protecţia drepturilor statu-
ate de Convenţie şi implicit de Constituţia Republicii Moldova, nu poate fi 
considerată inacceptabilă depunerea unei astfel de plîngeri iniţial în instanţa 
naţională de jurisdicţie constituţională. De remarcat că, potrivit Convenţiei, 
CEDO îşi stabileşte ea însăşi competenţele, şi nu statul-parte i le dictează. 
Potrivit proiectului de lege, plîngerile constituţionale, pînă a fi depuse la o 
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instanţă internaţională, pot fi examinate de Curtea Constituţională, unica 
autoritate abilitată să interpreteze oficial normele constituţionale şi implicit 
să le exercite direct.

Prin această modalitate s-ar completa, pentru individ, sfera mijloacelor 
de protecţie a drepturilor şi libertăţilor sale, iar eficacitatea justiţiei constitu-
ţionale ar avea de cîştigat. De asemenea, prin această posibilitate individul 
ar dobîndi o independenţă faţă de subiecţii cărora în prezent le este atri-
buit acest drept. Nu poate fi ignorat nici faptul că individul ar fi un garant 
al supremaţiei Constituţiei şi al priorităţii drepturilor omului în societate, 
precum şi faptul că s-ar realiza principiul dreptului de apărare al minorităţii 
contra majorităţii.

Apărarea demnităţii omului prin intermediul justiţiei constituţionale are 
aspecte mult mai largi, care nu pot fi abordate aici în totalitate. Este cert însă 
că instituţia demnităţii umane are un impact predominant în sistemele con-
stituţionale ale statelor, îndeosebi ale celor în care instituţiile democratice 
se află în acelaşi stadiu de dezvoltare ca în Republica Moldova.

Demnitatea omului serveşte drept factor decisiv în formarea şi dezvolta-
rea individului ca personalitate liberă, instituţiile statale sînt formate pentru 
el şi în numele lui, creîndu-se premisele necesare ca individul să-şi poată 
exercita şi apăra personal propria demnitate, respectînd demnitatea con-
cetăţenilor.

Publicat: Revista „Legea și viața”, februarie 2010
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O RECUZARE PE PARCURSUL A 35 DE ANI  
DE ACTIVITATE 

ÎN CALITATE DE JUDECĂTOR

Victor PUŞCAŞ, 
doctor în drept, conferenţiar universitar

La 16.03.2010 Curtea Constituţionala a recunoscut constituţionale pre-
vederile art. 10 alin.(3): „În cursul unui an Parlamentul poate fi dizolvat o 
singură dată. Următoarea dizolvare a Parlamentului poate avea loc numai 
după expirarea unui an de la data ultimei dizolvări” din Legea nr. 1234-ХІV 
din 22.09.2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii 
Moldova în redacţia Legii nr. 49-XVIII din 30.10.2009, contestată de depu-
taţii în Parlament M. Postoico şi V. Mişin.

În şedinţa Curţii Constituţionale reprezentantul autorilor sesizării, dl S. 
Sîrbu, a solicitat recuzarea subsemnatului, motivînd că „în interviul unui 
post de radio judecătorul V. Puşcaş a afirm ai că Parlamentul se dizolva în 
termen de un an de ta momentul ultimei dizolvări, adică nu mai devreme de 16 
iunie 2010.

Prin această declaraţie, făcută pînă la adoptarea unei decizii finale a Plenului 
Curţii Constituţionale, di V. Puşcaş practic s-a expus asupra constituţionalităţii 
art. 10 alin. (3) din Legea cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Repu-
blicii Moldova, prevedere care a fost contestată şi urmează a fi examinată abia 
într-o şedinţă Curţii”.

Ajungînd la concluzia ,,că în interviu judecătorul V. Puşcaş indirect şi-a expus 
părerea asupra constituţionalităţii actului contestat, pentru care motiv nu poate 
participa la examinarea cauzei”, Curtea a satisfăcut demersul.

Consider că în legătură cu demersul respectiv, precum şi cu decizia Curţii 
cu privire la recuzarea subsemnatului sînt necesare anumite explicaţii. În 
faţa ziariştilor prezenţi la şedinţă am recunoscut că aveam datoria să invoc 
în interviu că nu comentez dizolvarea Parlamentului în baza art.78 din Con-
stituţie, alin.(5) al căruia stipulează că „Dacă şi după alegerile repetate Pre-
şedintele Republicii Moldova nu va fi ales, Preşedintele în exerciţiu dizolvă 
Parlamentul şi stabileşte data alegerilor în noul Parlament”.

De subliniat că art.85 din Constituţie prevede cu totul alte motive de 
dizolvare a Parlamentului, imposibilitatea formării Guvernului, blocarea pro-
cedurii de adoptare a legilor timp de 3 luni şi neacceptarea votului de încre-
dere Guvernului după cel puţin două solicitări de învestitură.
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Art.85 din Constituţie nu prevede dizolvarea Parlamentului în urma 
nealegerii Preşedintelui Republicii Moldova. În interviu se menţionează 
că pentru acest temei există o procedură specială, stipulată în art.78 din 
Constituţie, pe care subsemnatul nu a comentat-o.

Nici alin.(5) art.78 din Constituţie, nici ari. 10 din Legea nr.49-XVIII nu 
sînt comentate în interviu.

Codul jurisdicţiei constituţionale (art.27 lit.b)) stipulează că „judecătorul 
Curţii Constituţionale nu poate participa la examinarea cauzei şi urmează să 
fie recuzat dacă şi-a expus public părerea despre constituţionalitatea actului 
contestat”.

Atunci pentru care acţiuni concrete a fost recuzat judecătorul V. Puşcaş? 
Este doar o supoziţie că, vorbind de termenul de un an, am avut în vedere 
şi legea contestată.

Atrag atenţia cititorii că interviul a fost radiofonic. Materialul prezentat 
de către reprezentantul autorilor sesizării a fost redactat de сel care a inter-
vievat şi l-a p pus pe post în formă scrisă. Dacă mi s-ar fi permis în şedinţă să 
dau explicaţii, aş fi cei să fie ascultată varianta radiofonică şi, după intonaţie, 
s-ar fi putu aprecia adevărata poziţie a intervievatului, adică a subsemnatului.

Intervii publicat, cu adevărat, putea trezi unele îndoieli. Judecătorul 
recuzat totuşi a vorbii că Parlamentul nu poate fi dizolvat înainte de 16 iunie 
2010, adică pînă la expirarea unui an din momentul ultimei dizolvări – 16 
iunie 2009.

Pentru a spulbera orice îndoieli, Curtea trebuia să verifice toate mate-
rialele cuprinse în demers şi îndeosebi să vizioneze emisiunile televizate la 
TV-7 din 26.02.2010, alt TV din 09.03.2000, Jurnal TV din 10.03.2010, alt 
TV din 11.03.2010, în care am subliniat că nu pot comenta problema dizol-
vării Parlamentului în baza alin.(5) art.78 din Constituţie, deoarece a fost 
contestată la Curte Legea cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui 
Republicii Moldova.

Cu atît mai mult, cu cît existau diferite interpretări ale alin.(5) art.78, 
discuţiile axîndu-se în principal pe termenul în care după nealegerea Preşe-
dintelui Parlamentul trebuie să fie dizolvat. Nu numai politicienii, dar şi spe-
cialiştii în dreptul constituţional nu aveau o opinie univocă. De exemplu, dl 
D. Pulbere, Preşedintele Curţii Constituţionale, în interviul, acordat agenţiei 
INFOTAG, fiind întrebat dacă „Preşedintele în exerciţiu poate dizolva Parla-
mentul la 1 ianuarie 2010”, a afirmat că „da, e posibil ca la 31 decembrie să 
sărbătorim toţi Revelionul, după care să intrăm în alegeri anticipate”.

În pauza şedinţei, la întrebările ziariştilor, subsemnatul a spus următoarele: 
.Judecătorul, ca şi soţia lui Cezar, trebuie să se afle în afara oricăror îndoieli 
sau suspiciuni”, enunţ care a fost repetat de unele posturi de televiziune.
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Vreau să continuu ideea expusă, afirmînd că orice suspiciune trebuie sa 
aibă anumite limite, să fie rezonabilă. Pe parcursul carierei de judecător, pe 
care am început-o în octombrie 1971, am înţeles bine că omul se poate 
apăra de învinuiri, de bănuieli însă, niciodată.

Şi aici intervine o altă întrebare: care a fost pentru reprezentantul 
autorilor sesizării imboldul de a cere recuzarea judecătorului – expunerea 
opiniei asupra nedizolvării Parlamentului decît o singură dată pe parcursul 
unui an, temei de sesizare, la care s-a renunţat în şedinţă, sau poziţia 
judecătorilor constituţionali care resping sindromul dependenţei de puterea 
politică? Nu ştiu daca este întîmplătoare următoarea afirmaţie a dlui 
V.Voronin, preşedintele PCRM, expusă în cadrul conferinţei de presă din 
16.03.2010: «Конституционный суд очень быстренько сориентировался 
политически кому служить, и кому нести чемоданы». Subliniem cuvîntul 
„întîmplătoare”, deoarece din momentul alegerii, în 2001, în calitate de Pre-
şedinte al Republicii Moldova şi pînă la sfîrşitul mandatului, în 2009, dl V. 
Voronin de nenumărate ori a vorbit în termeni pozitivi despre Curtea Con-
stituţională.

Judecătorul V. Puşcaş are dreptul moral să afirme că n-a dus valizele la 
nici o putere. El a servit şi serveşte Constituţia, şi va face aceasta şi în viitor. 
Credem că şi ceilalţi judecători ai Curţii Constituţionale procedează la fel.

În demersul său reprezentantul autorilor sesizării a criticat activitatea 
judecătorului V. Puşcaş în calitate de membru al Comisiei constituţionale 
şi pentru că acesta publica articole, acordă interviuri, participă la diferite 
emisiuni televizate şi radiofonice etc.

Care sînt drepturile şi obligaţiile judecătorului constituţional, în afară de 
înfăptuirea propriu-zisa a jurisdicţiei constituţionale? Răspunsul, conside-
răm, este clar.

Ne referim fa art. 139 din Constituţie şi un şir de articole din legislaţia în 
vigoare, potrivit cărora funcţia de judecător constituţional este incompati-
bilă cu oricare altă funcţie, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice.

Ultimele activităţi permit judecătorului să-şi expună părerea asupra pro-
blemelor de drept, în afară de cele sesizate ia Curtea Constituţională, indi-
ferent unde îşi publică opiniile: în ţară sau peste hotare. Cerinţa este una: 
tratarea ştiinţifică a problemelor privind sistemul naţional de drept.

Legea (art.27 alin.(l) lit.a)) concretizează că judecătorul urmează să fie 
recuzat dacă a participat ca factor de decizie la adoptarea actului sesizat, 
excepţie facînd elaborarea şi adoptarea Constituţiei.

Astfel, judecătorul constituţional, în afară de obligaţii, mai dispune şi de 
drepturi, care nu pot fi violate de nimeni.
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ORIENTAREA JURISPRUDENŢEI NAŢIONALE  
LA CEA EUROPEANĂ

Victor PUŞCAŞ,

În ziua de 25 ianuarie a.c., la Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
cu sediul la Strasbourg, s-a făcut bilanţul justiţiei europene în 2007 şi 
s-a anunţat startul noului an judiciar pentru cele 47 de state membre ale 
Consiliului Europei.

În contextul evenimentelor de la Strasbourg, la Chişinău, tot pe 25 
ianuarie, organizaţia obştească „Juriştii pentru drepturile omului” a lansat 
primele trei volume ale culegerii de acte ale Curţii de la Strasbourg întitulată 
„Hotărîrile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele 
moldoveneşti” (următorul volum, cel de-al patrulea, va apărea în curînd – 
spre sfîrşitul lunii februarie a.c.). Din prefaţa lucrării aflăm că publicarea 
practicii CEDO exclusiv în privinţa Republicii Moldova „are scopul de a 
înlătura barierele lingvistice apărute la aplicarea Convenţiei şi de a asigura un 
mai bun acces al specialiştilor la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor 
Omului”.

Pentru Republica Moldova, la capitolul „justiţie europeană”, anul 2007 
a fost cam trist. Noi batem toate recordurile: cel mai mare număr de cereri 
atribuite la un număr mediu de populaţie. Cel mai mare număr de cereri 
declarate admisibile tot nouă ne revine. Dacă din numărul general de cereri 
(100%) intrate anual la Curte sînt admise în jur de 5%, pentru Republica 
Moldova acest indicator atinge cota de circa 35%, adică mai mult de o tre-
ime. Se ştie că, de obicei, admiterea unei cereri se soldează cu condamnarea 
statului. Evident că, în situaţia dată, se pronunţă şi cel mai mare număr de 
hotărîri raportate la numărul de locuitori.

Statistica jurisprudenţei Curţii de la Strasbourg din anii 1999-2007 
demonstrează violarea repetată (uneori chiar şi de mai multe ori) a unor ase-
menea drepturi din Convenţia Europeană, cum ar fi: art.3. Interzicerea torturii 
– 30 violări; art.5. Dreptul la libertate şi siguranţă – 38 violări; art.6. Dreptul 
la un proces echitabil – 63 violări; art.8. Dreptul la respectarea vieţii private 
şi familiale – 5 violări; art.10. Libertatea de exprimare – 10 violări; art.13. 
Dreptul la un recurs efectiv – 16 violări; art.34. Dreptul de a sesiza CEDO – 3 
violări; Protocolul adiţional, art.1. Protecţia proprietăţii – 53 violări.

Unii membri ai societăţii moldoveneşti, dorind, se vede, să minimalizeze 
pericolul crescînd al condamnărilor, explică opiniei publice că cel mai mare 
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număr de condamnări ţine de neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti care, 
chipurile, îşi ia începuturile de cînd hăul şi pîrăul – de prin anii ’90 ai secolu-
lui trecut. Vom preciza că aceste erori cad sub incidenţa art.6 din Convenţie. 
Înr-adevăr, cînd numărul de condamnări constituia 20-30 de cazuri, ponde-
rea celor legate de neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti în raport cu numă-
rul total de hotăriri era destul de mare. Dar acum situaţia este alta: creşte 
vertiginos numărul condamnărilor ce ţin de alte norme ale Convenţiei, fapt 
demonstrat de statistica prezentată mai sus.

Şi violările art.6 încep a avea un caracter diversitar tot mai pronunţat. 
În afară de neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti, există şi astfel de cauze 
cum ar fi: neexecutarea scutirii reclamantului de plata taxei de stat în recurs, 
examinarea cauzei reclamantului de un judecător în privinţa căruia existau 
suficiente motive de a crede că putea fi parţial, condamnarea reclamantului 
în recurs contrar procedurii naţionale, încălcarea prezumţiei nevinovăţiei, 
încălcarea termenului rezonabil, casarea iregulamentară a hotărîrilor 
judecătoreşti şi altele.

Atragem atenţia asupra a încă unui moment: toate erorile judiciare con-
stituie violări ale normelor Convenţiei, însă acestea se pedepsesc în mod 
diferit. Una e interpretarea inadecvată a sensului unei norme din Convenţie, 
şi alta e încălcarea normelor de proprietate, de neaplicare a torturii, de pro-
tecţie a libertăţii şi siguranţei persoanei, de liberă gîndire şi exprimare etc. 
Bineînţeles că aceste categorii de încălcări se pedepsesc mai sever.

În prezent, credem noi, specialiştii moldoveni nu mai pun problema 
aplicării sau neaplicării în practica judiciară a jurisprudenţei CEDO şi a 
normelor Convenţiei Europene. Prevederile art.4 din Constituţia Republicii 
Moldova confirmă prioritatea reglementărilor internaţionale asupra legis-
laţiei naţionale, art.46 din Convenţia Europeană obligă statele-membre 
ale Consiliului Europei să se conformeze hotărîrilor definitive ale CEDO în 
litigiile în care ele sînt părţi, iar conform art.2 din Hotărîrea nr.1298-XIII a 
Parlamentului, Republica Moldova, ratificînd Convenţia Europeană, şi-a luat 
angajamentul să recunoască „jurisdicţia obligatorie a CEDO de plin drept 
şi fără o convenţie specială, cu condiţia reciprocităţii părţilor, pentru toate 
cauzele referitoare la interpretarea şi aplicarea convenţiei”.

Astfel, răspunsul la oportunitatea aplicării prevederilor Convenţiei Euro-
pene şi jurisprudenţei CEDO poate fi numai afirmativ.

Vorbindu-se de calitatea justiţiei noastre, se expun multe pretenţii în 
privinţa imprevizibilităţii instanţelor judecătoreşti. Există, ştim, şi aforismul: 
„Cel care se află în mijlocul oceanului şi cel ce se află în instanţa de judecată 
se află în mîinile Domnului”. Probabil că prin acest gînd s-a dorit să se afirme 
rolul puterii judecătoreşti, considerată de unii ca cea mai veche ramură a 
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puterii pe pămînt şi care provine nemijlocit de la Dumnezeu. Însă iluminiştii 
celebri europeni au văzut în instanţa judecătorească, mai întîi de toate, o 
instituţie care aplică legea scrisă, ce devine o tradiţie, iar aspectele ei sînt 
cunoscute de toţi şi aplicate uniform. Un judecător afirma, la timpul său: 
„Eu nu aştept ca partea care a pierdut procesul să fie de acord cu mine. Eu 
aştept ca partea să se convingă că aşa am aplicat legea faţă de toţi cetăţenii 
şi în toate cazurile am aplicat-o la fel”.

Tot mai multă atenţie se acordă previzibilităţii hotărîrilor judecătoreşti. 
Nu întîmplător în sistemul de drept american a fost introdus ca instrument 
de unificare a practicii judiciare „Ghidul pedepselor”, conform căruia orice 
persoană care intenţionează să săvîrşească o infracţiune cunoaşte din timp 
ce pedeapsă i se va aplica: sustragerea simplă a patrimoniului – X ani, ace-
eaşi faptă în stare de ebrietate – plus X ani, partea vătămată este minoră – 
plus X ani, infractorul are antecedente penale – plus X ani, etc.

Şi legislatorul moldovean este îngrijorat de lipsa unificării practicii 
judiciare naţionale, ceea ce are drept urmare aplicarea alogică a normelor de 
drept, alte consecinţe nedorite. Evident, pentru ameliorarea situaţiei date se 
întreprind un şir de măsuri.

La 18 iulie 2007, Parlamentul a aprobat Strategia de consolidare a sis-
temului judecătoresc şi un plan de acţiuni pentru implementarea strategiei 
date. Acest document recunoaşte drept una dintre deficienţele principale 
ale justiţiei aplicarea neuniformă a legislaţiei în vigoare în practica judiciară.

Tot Parlamentul, prin Legea nr.258-XVI din 29 noiembrie 2007, a obligat 
instanţele judecătoreşti (judecătoriile, curţile de apel şi Curtea Supremă de 
Justiţie) să publice hotărîrile pronunţate pe pagina WEB din Internet.

Prin aceste reglementări, în opinia noastră, se urmăreşte ca instanţele 
judecătoreşti să formeze o practică judiciară uniformă, devenind previzibile 
pentru cetăţeni.

În această ordine de idei, apare fireasca întrebare: în ce mod poate şi 
trebuie să fie aplicată jurisprudenţa Curţii de la Strasbourg la nivel naţional?

În literatura de specialitate deseori se conţine afirmaţia precum că, pentru 
unificarea practicii judiciare şi reducerea erorilor judiciare, ar fi necesară 
aplicarea în direct a hotărîrilor CEDO de către instanţele judecătoreşti 
naţionale. Noi nu sîntem de acord cu aceste considerente. Şi iată de ce. O 
aplicare directă, în sensul executării hotăririi Curţii de la Strasbourg, o are 
prevederea expusă în art.46 din Convenţia Europeană.

În asemenea cazuri statul reclamant este obligat să execute imediat 
hotărîrea în cauză privind achitarea compensaţiei echitabile în folosul părţii 
vătămate, şi, în al doilea rînd, statul reclamant este dator, într-un termen 
rezonabil, să adopte măsuri privind lichidarea condiţiilor şi pricinilor care au 
stimulat violarea unui drept din Convenţie.
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Alta e practica în ansamblu a CEDO. Pentru instanţele judecătoreşti naţi-
onale, la rezolvarea litigiilor au importanţă toate hotărîrile şi deciziile CEDO, 
dar numai în cadrul aplicării poziţiilor de drept ce se conţin în actele CEDO.

Poziţiile de drept pot şi trebuie folosite de către instanţele judecătoreşti 
naţionale în calitate de argumente suplimentare la pronunţarea propriilor 
hotărîri.

Ţinînd cont de faptul că sistemul nostru naţional de drept face parte 
din sistemul romano-german, sau continental, noi sîntem obligaţi să ţinem 
cont de faptul că principalul izvor de drept este Legea. Mai întîi de toate, 
judecătorul este dator să interpreteze legea, să determine intenţia iniţială a 
legislatorului manifestată la adoptarea ei, şi numai după aceasta s-o aplice. 
Bineînţeles, atunci cînd în litigiu se află un drept a cărui violarea cade şi sub 
incidenţa Convenţiei Europene, judecătorul, întru aplicarea argumentată a 
legii, trebuie să cunoască şi precedentele interpretative ale jurisprudenţei 
instanţelor judecătoreşti naţionale şi internaţionale. Hotărîrile Curţii de la 
Strasbourg, expuse în privinţa Republicii Moldova, fiind publicate într-o 
limbă accesibilă, vor stimula unificarea practicii judiciare, orientînd şi mai 
sigur jurisprudenţa naţională la cea europeană.
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DEMOCRAŢIA ŞI DREPTURILE OMULUI

Victor PUŞCAŞ

Societăţile umane, în calea lor spre edificarea democraţiei, au cristalizat 
anumite repere, fără de care este imposibilă proclamarea unei societăţi ca 
democratice. Unul din principiile fundamentale ale democraţiei moderne 
este prioritatea drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Consacrarea aces-
tui principiu printre reperele democraţiei moderne a început cu adoptarea 
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, „a uneia din cele mai mari insti-
tuţii juridice internaţionale cu puternice valenţe în viata externă a state-
lor”422.

Adoptată de ONU la 10 decembrie 1948, Declaraţia Universală a Drep-
turilor Omului este primul act de o valoare universală în domeniul dreptu-
rilor omului. „Datorită statutului său moral şi importanţei juridice şi politice 
dobândite de-a lungul anilor, Declaraţia stă alături de Magna Carta, Decla-
raţia franceză a drepturilor omului şi Declaraţia de independenţă a Americii, 
ca reper fundamental în lupta omenirii pentru libertate şi demnitate uma-
nă”423.

În cadrul noului regim politic, instituit după 1990 în Republica Moldova, 
cuvintele cel mai des auzite sînt „democraţia” şi „drepturile omului”. Aceste 
valori şi-au dovedit viabilitatea peste timpuri, rezistînd încercărilor grele 
din perioada totalitarismului. Înfruntînd decenii de totalitarism, societatea 
noastră şi-a propus scopul de a construi un stat democratic, de drept, în 
care drepturile şi libertăţile omului să devină valori supreme.

Este cunoscut faptul că guvernarea din fosta Uniune Sovietică n-a recu-
noscut pe deplin Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. O parte din 
drepturile şi libertăţile fundamentale, proclamate în Declaraţie, nu au fost 
consacrate în constituţiile sovietice, iar o parte, fiind statuate în Constituţie, 
nu au fost garantate nici de normele legale, nici de autorităţile publice.

În perioada sovietică o parte din drepturile considerate astăzi inaliena-
bile fiinţei umane erau considerate burgheze, caracteristice pentru clasa 
exploatatoare. Oamenii beneficiau de un număr limitat de drepturi, pe care 
puterea considera că le „donează” cetăţenilor săi. În relaţia guvernanţi – 
guvernati, primatul aparţinea puterii şi anume puterea decidea ce drepturi 
să acorde cetăţeanului.
422 I. Muraru, M.Constantinescu, „Studii constituţionale”, ACTAMI, Bucureşti, 1998, p.70
423 Thomas Buergenthal şi Renate Weber, “Dreptul internaţional al drepturilor omului” ALL, Bucureşti, 

1995, p.23
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Ratificînd, la 28 iunie 1990, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, 
propunîndu-şi drept scop edificarea statului de drept, Republica Moldova 
a schimbat această concepţie în favoarea individului. S-a adoptat o nouă 
concepţie, conform căreia puterea poate face numai ceea ce prevede legea, 
iar persoana poate face orice ce nu interzice legea.

Adoptînd în 1994 noua sa Constituţie, Republica Moldova a ridicat 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului pe cel mai înalt piedestal, decla-
rînd-o act superior în raport cu normele legale. Astfel, prin acest act, Repu-
blica Moldova a declarat democraţia şi libertatea ca idealuri comune spre 
care trebuie să tindă societatea.

Consacrată în art.4 din Constituţie, Declaraţia şi-a găsit interpretare în 
tot textul acesteia. Astfel, normele Declaraţiei au devenit obligatorii pentru 
autorităţile, demnitarii şi funcţionarii publici. Statul şi-a asumat responsabi-
litatea de a nu atenta la drepturile şi libertăţile consfinţite în Declaraţie, de 
a apăra individul de eventualele abuzuri ale reprezentanţilor săi, desemnaţi 
la guvernare.

Cu părere de rău, sîntem departe de realizarea adecvată a valorilor 
democratice. De nenumărate ori statul nostru şi-a făcut publică dorinţa de 
a respecta în deplină măsură drepturile şi libertăţile fundamentale ale omu-
lui, dar nu a vorbit decît în foarte mică măsură despre faptul cum anume 
poate fi realizat acest lucru. De aceea la 24 octombrie 2003, prin Hotărîrea 
Parlamentului nr.415-XV, pentru prima dată în istoria statului nostru, a fost 
adoptat „Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru 
anii 2004-2008” în scopul implementării unei politici şi strategii unice a 
instituţiilor de stat şi a societăţii civile pentru redresarea situaţiei în acest 
domeniu.

Însă vorbind permanent pe parcursul ultimilor 10 ani despre democraţie 
şi drepturile omului fără a le materializa s-a creat pericolul deprecierii şi 
chiar al respingerii acestor valori.

Democraţia este asociată de mulţi cu anarhia, cu neglijarea totală a legi-
lor, cu stabilirea unor reguli aplicate în afara cîmpului legal. Statul de drept 
este comparat de unii cu un tărîm în care nu funcţionează nici o regulă, în 
care drepturile omului servesc drept paravan pentru protejarea infractorilor 
şi concomitent lasă fără apărare oamenii nevinovaţi sau pătimiţi.

Ce înseamnă democraţia? În opinia noastră, democraţia reprezintă 
măsurile şi pîrghiile prin intermediul cărora este posibilă limitarea puterii 
majorităţii şi implicit a guvernanţilor în favoarea minorităţii şi nemijlocit a 
individului. Guvernarea trebuie să se abţină de la restrîngerea drepturilor şi 
libertăţilor care aparţin nemijlocit individului şi să nu înfăptuiască nici un fel 
de acţiuni care ar aduce atingere drepturilor şi libertăţilor individului.
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Principiul limitării puterii adeseori poate fi realizat prin intermediul prin-
cipiilor constituţionale aplicabile drepturilor şi libertăţilor fundamentale, 
principii statuate în art.15-54 din Constituţie.

Aceste prevederi constituţionale limitează în primul rînd puterea legiui-
torului. Parlamentul nu poate adopta reglementări care la prima vedere par 
necesare, dar sînt imposibil de realizat. De exemplu, parlamentarii nu pot 
adopta o lege, care ar stipula lichidarea a doua zi a tuturor infractorilor.

Într-un stat democratic drepturile şi libertăţile individului determină limi-
tele de putere ale guvernării.

În conceptul drepturilor omului criteriul de bază în opinia noastră con-
stituie demnitatea omului, care, spre deosebire de alte valori, îi este data 
omului de la naştere. Demnitatea omului izvorăşte din esenţa omenirii. Ea 
aparţine atît unui prunc, care n-a reuşit să facă ceva în viaţa, cît şi unui cri-
minal înveterat.

Demnitatea omului determină însă două caracteristici inedite: egalitatea 
şi libertatea omului.

Din aceste caracteristici, indiferent de multitudinea drepturilor şi libertă-
ţilor proclamate de Constituţie, se prezumă originea naturală a drepturilor. 
Ele aparţin individului indiferent de relaţiile sale cu puterea de stat şi indis-
cutabil cad sub protecţia statului.

În conştiinţa oamenilor aceste noţiuni sînt interpretate în mod diferit. De 
exemplu, egalitatea se interpretează ca:

1) împărţirea egală a bunurilor materiale şi a condiţiilor de viaţă;
2) egalitatea posibilităţilor. Crearea unor condiţii egale la start;
3) egalitatea în drepturi şi egalitatea tuturor în faţa legii.
Avînd în vedere adoptarea de către Republica Moldova a dreptului de 

proprietate privată şi a principiilor economiei de piaţă, ar fi mai adecvată 
implementarea egalităţii posibilităţilor şi crearea unor condiţii egale la start. 
O asemenea situaţie ar da posibilitate cetăţeanului să primească ceea ce îi 
aparţine cu adevărat, în funcţie de capacităţile sale.

Poate oare statul democratic, de drept să limiteze un drept al omului? 
Dacă vorbim de dreptul la viaţă şi la integritatea fizică şi psihică, de acce-
sul liber la justiţie, de prezumţia nevinovăţiei, de neretroactivitatea legii, de 
dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle, răspunsul este 
negativ. Acest lucru este imposibil în virtutea esenţei drepturilor menţio-
nate, acestea fiind nişte măsuri de protecţie, cît şi a normelor internaţionale 
unanim recunoscute şi a celor constituţionale de la art.54.

Dacă însă vorbim de drepturile materiale, concluzia este alta. Majorita-
tea drepturilor materiale pot fi limitate, dar numai în anumite situaţii şi sub 
anumite rezerve.
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Menţionăm că unele din drepturile proclamate de Convenţia europeană 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fondamentale nu pot fi 
limitate numai dreptul de a nu fi supus torturii, dreptul de a nu fi ţinut în 
sclavie sau în condiţii de aservire şi atele. Restul drepturilor, în situaţii con-
crete şi în condiţii legale, pot fi restrînse. Statul nostru poate limita unele 
drepturi şi libertăţi numai în circumstanţe concrete şi numai în condiţiile 
legii, în conformitate cu art.54 din Constituţie.

Curtea Constituţională, prin hotărîrile sale, a contracarat restrîngerea 
neîntemeiată a unor drepturi ale omului de către legislativ şi executiv, cum 
ar fi: dreptul la libera circulaţie, dreptul de a alege şi de a fi ales, dreptul la 
libera exprimare, dreptul la proprietate şi alte drepturi fundamentale.

Din hotărîrile Curţii Constituţionale, în baza normelor constituţionale, 
rezultă că autorităţile publice, la restrîngerea unor drepturi şi libertăţi fon-
damentale, au obligaţia să respecte următoarele condiţii:

a) Restrîngerea urmează a fi considerată numai de natură excepţională;
b) Restîngerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi poate avea 

loc numai prin adoptarea unei legi organice;
c) Legea organică trebuie să corespundă normelor constituţionale şi 

normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional;
d) Restrîngerea unor drepturi şi libertăţi trebuie să fie determinată de 

interesele Securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării eco-
nomice a tării, ordinii publice;

e) Restrîngerea unor drepturi şi libertăţi poate avea loc în scopul preve-
nirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertă-
ţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor 
confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.

Chiar dacă există aceste circumstanţe, legislativul are obligaţia de a ţine 
cont de un factor foarte important – principiul proporţionalităţii. Într-un şir 
de hotărîri ale sale Curtea a relevat că restrîngerea trebuie să fie proporţi-
onală cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului 
sau a libertăţii.

De exemplu, în hotărîrea din 21 februarie 1996 Curtea a recunoscut 
neconstituţionale prevederile art. 10 alin. 2 şi art. 16 din Legea nr.560-XIII 
din 21 iulie 1995 „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea întrunirilor”, prin 
care se limita participarea cercului de subiecţi la întruniri, relevînd că exer-
citarea dreptului la mitinguri, demonstraţii, manifestări, procesiuni şi la alte 
întruniri nu poate fi supusă decît restricţiilor conforme cu art.54 din Consti-
tuţie şi necesare într-o societate democratică424.

În hotărîrea din 3 iunie 2003 privind controlul constituţionalităţii unor 
424 М.О., 1996, nr. 14-15, art. 168
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legi (nr.718-ХІІ, 146-XIV, 367-XIV, 795-XIV, 1534-XV) privind partidele şi 
alte organizaţii social-politice Curtea a declarat neconstituţionale unele 
prevederi din aceste legi, indicînd că şi în cazul încălcării de către partide a 
dispoziţiilor art.41 din Constituţie, măsurile legale luate pentru interzicerea 
sau desfiinţarea forţată a partidelor politice vor fi „considerate de natură 
excepţională şi guvernate de principiul proporţionalităţii în conformitate cu 
art.54 din Constituţie”425.

La 6 noiembrie 2003 Curtea Constituţională a adoptat hotărîrea pentru 
controlul constituţionalităţii art.78 alin.(l) din Codul de procedură civilă în 
partea care prevede că deputaţii în Parlament nu pot participa în instanţa 
de judecată în calitate de reprezentanţi cu excepţia participării acestora în 
calitate de împuterniciţi ai acestor autorităţi sau reprezentanţi legali. Cur-
tea a recunoscut constituţională această prevedere, menţionînd că, limitînd 
dreptul deputatului de a fi reprezentant al părţii într-un proces judiciar, Par-
lamentul a respectat principiul proporţionalităţii426.

De menţionat că art.54 din Constituţie în redacţia iniţială a fost criticat 
nu numai în Republica Moldova, dar şi peste hotarele ei. Subiecţii cu dreptul 
de iniţiativă de revizuire a Constituţiei de cîteva ori şi-au îndreptat atenţia 
asupra conţinutului acestui articol, propunînd să fie revizuit.

La 17 martie 1997 art.54427 şi 9 februarie 1999428 Curtea a emis avize 
negative asupra iniţiativelor depuse de un grup de 36 de deputaţi în Parla-
mentul de legislatura a XIV-а şi de Guvern privind restrîngerea unor drepturi 
în situaţiile excepţionale.

Potrivit autorilor iniţiativelor, în situaţii excepţionale pot fi restrînse drep-
turile prevăzute de art.47 din Constituţie, cu excepţia dreptului la locuinţă. 
În legătură cu aceasta Curtea a remarcat că, potrivit dreptului constituţional 
la asistenţă şi protecţie socială, statul este obligat să ia măsuri pentru ca 
orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăs-
tarea, lui şi familiei sale, cuprinzînd hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea 
medicală, precum şi serviciile sociale necesare. În caz contrar, propunerea 
grupului de deputaţi şi a Guvernului ar putea avea ca urmare scutirea sta-
tului de obligaţiunea constituţională de a lua măsuri, indiferent de situaţie, 
pentru asigurarea necesităţilor vitale ale cetăţenilor săi.

Avizele negative ale Curţii au fost luate în considerare. Ca urmare, la 11 
iulie 2000429 Curtea a avizat pozitiv iniţiativa repetată a Guvernului. În baza 
acestui aviz al Curţii Constituţionale, Parlamentul, la 12 iulie 2001, a operat 
modificări în art.54 din Constituţie.

425 М.О., 2003, nr. 123-125, art. 12
426 M.О., 2003, nr. 234, art. 19
427 М.О., 1997, nr. 21, art. 10
428 M.O., 1999, nr. 19-21, art. 11
429 М.О., 2000, nr. 84-87, art. 31
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De menţionat că orice putere se lasă subminată de tentaţia de a restrînge 
unele drepturi şi libertăţi ale omului. Pentru a contracara aceste tentative, 
chiar şi în statul democratic, de drept este necesar ca societatea civilă să 
se încadreze activ în apărarea drepturilor omului şi combaterea abuzurilor 
guvernanţilor.

Stabilitatea democraţiei poate fi asigurată numai prin implementarea 
unor mecanisme viabile de protecţie a drepturilor şi libertăţilor inalienabile 
ale omului.
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ÎMBUNĂTĂŢIREA SAU ÎNRĂUTĂŢIREA  
MECANISMULUI DE RIDICARE A EXCEPŢIEI  

DE NECONSTITUŢIONALITATE?

Victor PUŞCAŞ,

Cea mai importantă victorie a reformei judiciare şi de drept în Republica 
Moldova, în opinia noastră, este dreptul instanţelor judecătoreşti de a nu 
aplica, la rezolvarea litigiilor, acte normative contrare Constituţiei. Acest 
drept al instanţelor judecătoreşti a fost materializat în art. 135 alin. (1) lit. 
g) din Constituţie [1], care stipulează că şi Curtea Constituţională „rezolvă 
cazurile excepţionale de neconstituţionalitate a actelor juridice, sesizate de 
Curtea Supremă de Justiţie”.

Dacă potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 317-Xill din 13 decembrie 
1994 [2], sînt supuse controlului constituţionalităţii actele normative adop-
tate după intrarea în vigoare a Constituţiei, adică adoptate după 27 august 
1994, atunci, conform art. II Titlul VII din Constituţie, „Legile şi celelalte 
acte normative – adoptate pînă la 27 august 1994 – n.a. – rămîn în vigoare 
în măsura în care nu contravin prezentei Constituţii”.

În baza acestor prevederi, instanţele judecătoreşti au fost abilitate 
cu dreptul de a nu aplica în rezolvarea litigiilor actele contrare noilor 
prevederi constituţionale sau să le aplice după exercitarea controlului 
constituţionalităţii lor.

Vom menţiona că legislatorul, prin codurile de procedură civilă [3] şi de 
procedură penală [4], a creat mecanismul ridicării excepţiei de neconstitu-
ţionalitate a actelor juridice.

Paralel, şi Curtea Supremă de Justiţie, responsabilă, conform Legii nr. 
789-XIII din 26 martie 1996 [5], de aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei 
de către toate instanţele judecătoreşti, a cerut în permanenţă instanţelor 
judecătoreşti să soluţioneze litigiile în baza actelor normative care nu con-
travin Constituţiei.

Prin hotărîrile sale de recomandare nr. 2 din 30 ianuarie 1996 [6, p. 
9-13] şi nr. 17 din 19 iunie 2000 [7, p. 18-20] Plenul Curţii Supreme a expli-
cat instanţelor judecătoreşti necesitatea verificării (la rezolvarea litigiilor) 
conformităţii actelor normative cu Constituţia şi Convenţia pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale [8, p. 341 ] (în continuare 
– Convenţia Europeană), de sine stătător să aprecieze calitatea actelor nor-
mative adoptate pînă la 27 august 1994, în cazul în care contravin Consti-
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tuţiei, să aplice direct Constituţia, iar în privinţa actelor juridice adoptate 
după 27 august 1994, dacă ele contravin Constituţiei, să ridice excepţia de 
neconstituţionalitate.

E necesar să subliniem că Curtea Supremă de Justiţie a fost abilitată cu 
dreptul, constatat şi de către Curtea Constituţională [9], de a sesiza Curtea 
Constituţională nu numai pentru ridicarea excepţiei de neconstituţionali-
tate la iniţiativa instanţelor judecătoreşti sau din propria iniţiativă la exa-
minarea cauzelor judiciare, ci şi pentru controlul constituţionalităţii oricărui 
act normativ, indiferent de raporturile pe care el le reglementează şi indife-
rent de faptul dacă este aplicat în soluţionarea litigiilor sau nu. Bineînţeles, 
practica judiciară s-a format astfel că anterior Curtea Supremă de Justiţie 
sesiza Curtea Constituţională din oficiu asupra actelor normative ce ţineau 
de organizarea şi funcţionarea instanţelor judecătoreşti şi, în special, dacă 
limitau independenţă judecătorului.

Crearea mecanismului ridicării excepţiei de neconstituţionalitate s-a 
aflat permanent în vizorul legislativului. Este suficient să menţionăm că 
legisla6torul a examinat deja de trei ori acest mecanism statuat de Codul 
de procedură civilă, prin Legea nr. 942-Xlll din 18 iulie 1996 [10], Legea nr. 
225-XV din 30 mai 2003 [11], Legea nr. 244-XVl din 21 iulie 2006 [12].

Scopul urmărit de legislativ, în opinia noastră, a fost şi rămîne ca instan-
ţele judecătoreşti să rezolve litigiile judiciare în conformitate cu Constitu-
ţia Republicii Moldova şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova 
este parte.

Problema are un caracter atît juridic, cît şi politic: poate Republica Mol-
dova să garanteze apărarea eficientă a drepturilor omului prin mecanismele 
juridice naţionale şi poate ea oare face faţă la Curtea Europeană pentru 
Drepturile Omului (în continuare – CEDO)?

Practica Curţii Constituţionale confirmă faptul că instanţele judecăto-
reşti interpretează şi folosesc în mod diferit dreptul de a aplica la rezol-
varea litigiilor numai normele de drept conforme Constituţiei şi tratatelor 
internaţionale la care Republica Moldova este parte. Adeseori, instanţele 
judecătoreşti nu ridică excepţia de neconstituţionalitate din propria iniţia-
tivă sau nu examinează demersurile privind contestarea constituţionalită-
ţii actelor normative de către una dintre părţi, sau le resping neîntemeiat, 
uneori ignorează supremaţia Constituţiei faţă de Convenţia Europeană sau 
a legislaţiei naţionale faţă de Convenţia Europeană, nu este înţeles dreptul 
de a ridica excepţia de neconstituţionalitate la orice etapă a procesului judi-
ciar: în prima instanţă, în instanţa de apel sau instanţa de recurs (ordinar şi 
neordinar) şi altele.

Unii reprezentanţi ai puterii judecătoreşti [13] socot că atunci cînd actul 
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normativ contravine Constituţiei, poate fi aplicată direct Convenţia Euro-
peană.

Pot fi aduse şi exemple. În cadrul controlului constituţionalităţii Legii nr. 
623-XV din 15 noiembrie 2001 în redacţia Legii nr. 573-XV din 26 decem-
brie 2003 prin ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate, la întrebarea din 
care motive instanţele de judecată, nefiind de acord cu Legea nr. 573-XV, 
pe parcursul a mai mulţi ani, nu au ridicat excepţia de neconstituţionalitate, 
ci au neglijat-o, reprezentantul autorului sesizării a explicat că instanţa n-a 
ridicat excepţia de neconstituţionalitate, deoarece a aplicat direct normele 
Constituţiei şi normele dreptului internaţional, care, în opinia lui, au priori-
tate asupra legislaţiei naţionale [14].

Pot fi aduse şi alte exemple la acest capitol din practica Curţii Constituţi-
onale [15]. însă ne vom opri încă la un caz, examinat recent de către Curtea 
Constituţională.

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justi-
ţie în cauzele civile nr. 3rh-67/ 06 şi nr. 3rh-76/06 a respins demersurile 
privind ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate a Legii nr. 245– XVI din 
20.10.2005 [16]. Prin această lege au fost interpretate o serie de legi pri-
vind reglementarea regimului vamal, care, în opinia uneia dintre părţi, con-
traveneau voinţei iniţiale a legislatorului.

Prin hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 20 din 30 noiembrie 2006 [17] 
Legea nr. 245-XVI din a fost declarată neconstituţională.

Este evident faptul că ia rezolvarea acestor litigii instanţa judecătorească 
nu numai că a aplicat o lege neconstituţională, dar şi şi-a asumat compe-
tenţa Curţii Constituţionale, încălcînd astfel dreptul persoanei la o justiţie 
echitabilă şi nepărtinitoare.

Neglijarea de către instanţele judecătoreşti naţionale a Constituţiei şi a 
necesităţii de a ridica excepţia de neconstituţionalitate în privinţa actelor 
normative contrare Constituţiei se soldează adeseori cu amenzi considera-
bile aplicate de către CEDO. Aceasta se referă nu numai la Republica Mol-
dova, dar şi la alte state, în care nu există dreptul cetăţenilor de a se adresa 
la Curtea Constituţională cu plîngeri constituţionale.

De exemplu, în cazul S. Pronina versus Ucraina (nr. 63566/00 din 
18.07.2006) [18], Curtea de la Strasbourg a constatat că „în sistemul de 
drept ai Ucrainei, în care persoanele fizice nu au dreptul la adresările indi-
viduale la Curtea Constituţională a Ucrainei, instanţele judecătoreşti naţio-
nale sînt obligate să verifice conformitatea actelor normative cu Constituţia 
şi dacă apar suspiciuni – privind constituţionalitatea actelor – n. a. – să se 
adreseze cu demers pentru deschiderea procesului de jurisdicţie constitu-
ţională”. CEDO în acest caz concret a tras concluzia că instanţele judecăto-
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reşti ucrainene de mai multe niveluri n-au făcut nici o încercare de a supune 
controlului constituţionalităţii actele normative aplicabile la soluţionarea 
litigiului.

CEDO a recunoscut violarea art. 6 §1 din Convenţia Europeană – drep-
tul la un proces echitabil – şi a încasat în folosul cet. Pronina 1500 euro în 
calitate de despăgubiri morale.

În cazul Boicenco versus Moldova [19] Curtea de la Strasbourg a recu-
noscut următoarele: „chiar şi admiţînd faptul că articolele invocate de 
Guvern ar fi permis detenţie reclamantului, aceasta ar contraveni art. 25 
din Constituţie, care prevede în termeni clari că arestarea se face în temeiul 
unui mandat, pentru o durată de cel mult 30 de zile”.

Astfel, instanţele de judecată din Republica Moldova erau obligate să-şi 
conformeze activitatea mai întîi de toate în corespundere cu Constituţia.

CEDO a încasat de la Guvernul Republicii Moldova în folosul lui Boi-
cenco pentru acoperirea pagubei morale 40 mii de euro şi 6833 de euro 
cheltuieli de judecată.

Anterior am menţionat despre unele probleme privind controlul consti-
tuţionalităţii actelor normative [20] sesizate de către Curtea Supremă de 
Justiţie.

Însă socotim că edificarea mecanismului privind ridicarea excepţiei de 
neconstituţionalitate depinde nu numai de nivelul de responsabilitate şi de 
profesionalismul judecătorului, dar şi de calitatea legii care formează acest 
mecanism.

Astfel, în acest materia! vom studia mecanismul privind ridicarea excep-
ţiei de neconstituţionalitate stabilit de către legislator prin prevederile 
Codului de procedură civilă. Vom menţiona că acest mecanism pe parcursul 
ultimilor ani a suportat cîteva modificări.

Art. 11 din CPC în redacţia Legii nr. 942-XIN din 18 iulie 1996 stipula că 
„Dacă în procesul judecării pricinii instanţa de judecată stabileşte câ norma 
de drept ce urmează a fi aplicată este în contradicţie cu prevederile Con-
stituţiei şi este expusă într-un act normativ care, conform Constituţiei, se 
supune controlului constituţionalităţii, examinarea pricinii se suspendă şi 
instanţa de judecată înaintează Curţii Supreme de Justiţie propunerea de a 
sesiza Curtea Constituţională. Curtea Supremă de Justiţie examinează pro-
punerea şi, fără să se expună asupra ei, se adresează Curţii Constituţionale 
cu o sesizare întocmită în conformitate cu art. 39 din Codul jurisdicţiei con-
stituţionale”.

Din prevederile menţionate desprindem, în opinia noastră, următorul 
mecanism privind ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate, şi anume:

– excepţia de neconstituţionalitate creează un raport triunghiular între 
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„partea” aflată în proces şi ale cărei drepturi sau interese au fost sau 
vor fi lezate printr-o normă neconstituţională, instanţa în faţa căreia 
se invocă excepţia şi instanţa chemată să hotărască asupra ei;

– excepţia de neconstituţionalitate invocată în faţa instanţei este o 
chestiune prejudicială, limitată la problema constituţionalităţii actului 
normativ aplicabil litigiului;

– propunerea privind necesitatea efectuării controlului de constituţio-
nalitate a actului normativ poate fi ridicată numai în faţa instanţei de 
judecată;

– propunerea poate fi înaintată numai la judecarea pricinii în faţa ori-
cărei instanţe judecătoreşti, cu excepţia Curţii Supreme de Justiţie, 
competenţa căreia nu se limitează numai la ridicarea excepţiei de 
neconstituţionalitate;

– norma contestată este cuprinsă într-un act normativ;
– actul normativ a fost adoptat după 27 august 1994 şi nu este excep-

tat de la controlul constituţionalităţii [21];
– propunerea poate fi ridicată la orice etapă a procesului: în prima 

instanţă, în instanţa de apel şi în instanţa de recurs;
– propunerea poate fi înaintată de către una dintre părţi sau de către 

instanţă din oficiu;
– orice propunere privind controlul constituţionalităţii actului norma-

tiv se prezintă Plenului Curţii Supreme de Justiţie – unica instanţă 
împuternicită să sesizeze Curtea Constituţională;

– nici o instanţă judecătorească, inclusiv Curtea Supremă de Justiţie, 
n-a fost abilitată cu dreptul de a substitui Curtea Constituţională, 
care, conform art. 134 alin.(1) din Constituţie, „este unica autoritate 
de jurisdicţie constituţională în Republica Moldova”;

– examinarea pricinii se suspendă pînă la adoptarea unei hotărîri de 
către Curtea Constituţională.

După cum vedem, din mecanismul prevăzut de art. 11 al CPC în redacţia 
Legii nr. 942-XIII din 18 iulie 1996 putem deduce următoarele:
1. Independenţa instanţei judecătoreşti, care avea obligaţia să verifice con-

formitatea actului normativ aplicat la rezolvarea litigiului cu Constituţia. 
Dacă instanţa ajungea la concluzia că actul normativ adoptat după 27 
august 1994 contravine Constituţiei, era obligată să nu-l aplice, dar con-
form procedurii, să-l supună controlului constituţionalităţii prin Curtea 
Constituţională prin intermediul Curţii Supreme de Justiţie.

2. Independenţa instanţei judecătoreşti faţă de Curtea Supremă de Jus-
tiţie. Curtea Supremă nu era în drept să se pronunţe asupra sensului 
propunerii făcute de instanţa ierarhic inferioară, dar era obligată să for-
muleze sesizarea şi să o prezinte Curţii Constituţionale.
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3. Competenţa în materie a Curţii Supreme de Justiţie, ca instanţă jude-
cătorească de drept comun, şi a Curţii Constituţionale, ca instanţă de 
control constituţional.

4. Unitatea practicii judiciare prin prevederile legislative şi hotărîrile expli-
cative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie.
În noul Cod de procedură civilă (în vigoare din 12.06.2003) a fost 

prevăzut art. 12, care reglementa acelaşi mecanism, cu unele excepţii.
Art. 12 CPC stipula că „Curtea Supremă de Justiţie examinează propune-

rea şi, dacă aceasta este întemeiată, adresează Curţii Constituţionale sesiza-
rea în conformitate cu prevederile Codului jurisdicţiei constituţionale”.

Sintagma „dacă propunerea este întemeiată” a creat, în opinia noastră, 
un şir de dificultăţi, care au influenţat negativ actul justiţiei.

Prin aceste modificări:
1) s-a limitat dreptul judecătoriilor, curţilor de apel şi instanţelor judecăto-

reşti specializate de a contesta actele normative contrare Constituţiei, în 
baza cărora a fost necesar să rezolve litigiile.

2) în problemele aplicării normelor de drept neconforme Constituţiei, 
instanţele judecătoreşti inferioare au devenit dependente de opinia 
Curţii Supreme de Justiţie;

3) Curtea Supremă de Justiţie, contrar art. 134 alin. (1) din Constituţie, a 
devenit a doua autoritate de jurisdicţie constituţională în Republica Mol-
dova;

4) s-a redus iniţiativa judecătorească pentru controlul constituţional şi con-
venţional al actelor normative şi ridicarea excepţiei de neconstituţionali-
tate.
Poate că în scopul de a impulsiona controlul constituţionalităţii actelor 

normative, legislatorul la 21.07.2006 iarăşi a modificat legea, introducînd 
în Codul de procedură civilă un nou articol privind ridicarea excepţiei de 
neconstituţionalitate cu următorul conţinut:

„Articolul 121. Ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate.
(1). Dacă, în procesul judecării pricinii, se constată că norma de drept 

ce urmează a fi aplicată sau care a fost deja aplicată este în contradicţie cu 
prevederile Constituţiei Republicii Moldova, iar controlul constituţionalită-
ţii actului normativ este de competenţa Curţii Constituţionale, instanţa de 
judecată este în drept să sesizeze, în conformitate cu prevederile Codului 
jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională pentru a verifica consti-
tuţionalitatea actului respectiv.

(2). Sesizarea Curţii Constituţionale de către instanţa de judecată este 
admisibilă numai în cazul în care actul normativ este aplicat sau urmează a 
fi aplicat conform opiniei instanţei în pricina concretă pe care o examinează.
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(3) Din momentul emiterii de către instanţă a încheierii cu privire la ridi-
carea excepţiei de neconstituţionalitate şi pînă la adoptarea hotărîrii de 
către Curtea Constituţională, procedura de examinare a pricinii sau de exe-
cutare a hotărîrii pronunţate se suspendă”.

Încercarea de a reglementa excepţia de neconstituţionalitate este 
salutabilă. Pot fi reţinute, în opinia noastră, şi cîteva momente noi, şi anume:

– dreptul, şi nu obligaţia instanţelor judecătoreşti de a ridica excepţia:
– excepţia de neconstituţionalitate poate fi ridicată în cazul consta-

tării contradicţiei cu Constituţia nu numai a normei de drept care 
urmează să fie aplicată, dar şi a celei care a fost deja aplicată;

– orice instanţă de judecată poate sesiza direct Curtea Constituţională;
– sesizarea Curţii Constituţionale de către instanţa de judecată este 

admisibilă numai în cazul în care actul normativ este aplicat sau 
urmează a fi aplicat, conform opiniei instanţei, în pricina concretă pe 
care o examinează;

– sesizarea Curţii Constituţionale poate avea loc nu numai la orice 
etapă a procesului: prima instanţă, apel şi recurs, dar şi la etapa de 
executare a hotărîrii pronunţate;

– pînă la adoptarea unei hotărîri de către Curtea Constituţională se 
suspendă nu numai procedura de examinare a pricinii, dar şi proce-
dura de executare a hotărîrii judecătoreşti.

Din noua redacţie a art. 121 reiese că nu numai Curtea Supremă de Jus-
tiţie poate sesiza direct Curtea Constituţională, dar şi orice instanţă judecă-
torească din întreg sistemul judiciar, adică: judecătoriile raionale (de sector, 
municipale), curţile de apel, colegiile şi completele de judecători din Curtea 
Supremă de Justiţie, judecătoriile specializate.

Vom menţiona că şi Curtea Constituţională [22], pronunţînd avizul pozi-
tiv asupra iniţiativei de modificare a art. 135 din Constituţie privind dreptul 
cetăţenilor de a sesiza direct Curtea Constituţională, a semnalat necesita-
tea abilitării fiecărei instanţe de judecată cu dreptul de a ridica excepţia de 
neconstituţionalitate, excluzînd intermedierea Curţii Supreme de Justiţie.

Curtea a stipulat că „Procedura excepţiei de neconstituţionalitate, prevă-
zută de jurisdicţia constituţională, prin care cetăţenii îşi pot exercita dreptul 
de sesizare a Curţii Constituţionale pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor 
încălcate, este condiţionată de intermedierea Curţii Supreme de Justiţie, de 
remarcat în context, că nu a tuturor instanţelor de judecată, care, dacă ar fi 
antrenate în această procedură, ar putea contribui la eficientizarea justiţiei”.

Această concluzie a Curţii a fost expusă în contextul iniţiativei de modi-
ficare a Constituţiei prin înlocuirea în art. 135 alin. (1) lit. g) a sintagmei 
„Curtea Supremă de Justiţie” cu sintagma „instanţele judecătoreşti”.
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Noile modificări generează şi un şir de întrebări:
1. Instanţele judecătoreşti vor dispune de dreptul de sesizare numai pentru 

controlul constituţional concret sau şi cel abstract? Dacă vor putea sesiza 
numai în vederea controlului concret, atunci cine va apăra independenţa 
puterii judecătoreşti? Anterior, Curtea Constituţională a curmat unele 
tentative ale celorlalte ramuri ale puterii de a limita independenţa puterii 
judecătoreşti. Acest lucru s-a realizat în urma sesizărilor Curţii Supreme 
de Justiţie pentru controlul constituţionalităţii actelor normative, adică 
prin controlul abstract. În orice caz, această problemă vizează Curtea 
Supremă de Justiţie, care anterior a dispus de dreptul de sesizare pentru 
exercitarea ambelor forme de control. Se pune întrebarea, dacă art. 25 
din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 şi art. 38 din Legea nr. 
502-Xlll din 16 iunie 1995 [23] vor specifica în calitate de subiect cu 
drept de sesizare orice instanţă judecătorească. Actualmente în calitate 
de subiecţi cu drept de sesizare sînt indicate două instanţe judecătoreşti: 
Curtea Supremă de Justiţie şi Judecătoria Economică a Republicii Mol-
dova (Curtea de Apel Economică).

2. Dacă legislatorul, prin noul mecanism prevăzut de art. 121 CPC, are în 
vedere dreptul fiecărei instanţe judecătoreşti de a sesiza direct Curtea 
Constituţională, atunci cum rămîne cu conţinutul art. 135 lit. „g” din 
Constituţie, care stipulează că numai Curtea Supremă de Justiţie este 
în drept să sesizeze Curtea Constituţională prin ridicarea excepţiei de 
neconstituţionalitate?
Făcînd o analiză a formelor şi conţinutului mecanismelor privind ridica-

rea excepţiei de neconstituţionalitate, introduse de legislator în Codul de 
procedură civilă la 18.07.1996, 30.05.2003 şi la 21.07.2006, vom observa, 
în opinia noastră, că mai puţine întrebări privind calitatea legislativă ridică 
prima formă, introdusă ta 18.07.1996, deoarece ea se referă direct la excep-
ţia de neconstituţionalitate – adică la controlul actului normativ aplicabil ia 
soluţionarea litigiului – şi astfel era conformă cu lit. g) alin. (1) art. 135 din 
Constituţie.

Însă problema există. Creşterea numărului de cauze pierdute la CEDO 
determină factorii de decizie din ţară să caute noi soluţii.

Ca exemplu poate servi sesizarea ministrului justiţiei la Curtea Consti-
tuţională pentru interpretarea oficială a art. 135 din Constituţie în aspec-
tul deschiderii accesului cetăţenilor la Curtea Constituţională printr-o lege 
organică.

Prin Decizia nr. 21 „b” [24] din 04.12.2006, în care se sugera ideea 
interpretării indirecte a art.135 din Constituţie prin desluşirea sensului 
dispoziţiilor constituţionale privind atribuţia de legiferare a Parlamentului 
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a adresărilor individuale ale cetăţenilor la Curtea Constituţională printr-o 
lege organică, Curtea n-a acceptat sesizarea spre examinare, apreciind-o 
ca lipsită de obiect. Neacceptînd sesizarea, Curtea a conchis că „intenţia de 
a abilita Curtea cu atribuţii în materia exercitării jurisdicţiei constituţionale 
poate fi realizată numai pe calea revizuirii Constituţiei – lege constituţio-
nală. Abilitarea Curţii cu atribuţii în materia jurisdicţiei constituţionale fără 
modificarea Constituţiei ar însemna de fapt revizuirea statutului constitu-
ţional al Curţii, destinaţia şi semnificaţia activităţii căreia este de a garanta 
supremaţia Constituţiei”.

La acest capitol vom mai adăuga că art. 135 din Constituţie, privind 
atribuţiile Curţii Constituţionale, poartă un caracter exhaustiv. Cuprin-
sul acestui articol, în comparaţie, de exemplu, cu art. 66 privind atribuţiile 
Parlamentului sau art. 86, art. 87 şi art. 88 privind atribuţiile Preşedintelui 
Republicii Moldova, nu prevede exercitarea altor atribuţii prin lege, decît 
cele prevăzute de art. 135 din Constituţie, ceea ce, în opinia noastră, este 
o lacună. Vom menţiona că constituţiile altor ţări prevăd abilitarea curţilor 
constituţionale cu noi atribuţii prin legi organice. în Constituţia României, 
de exemplu, prin Legea din 18 septembrie 2003 [25, p. 38], în art. 144 au 
fost operate următoarele completări: ,,i) îndeplineşte şi alte atribuţii prevă-
zute de legea organică a Curţii”.

Dacă nu există intenţia de a modifica Constituţia, atunci este necesar, în 
opinia noastră, a păstra mecanismul introdus la 18.07.1996 şi a-l perfecţi-
ona, rezolvînd problemele apărute în practica judiciară.

Totodată, în opinia noastră, ar putea fi recunoscut aplicabil următorul 
mecanism, fără a modifica articolul 135 alin. (1) lit. g) din Constituţie, şi 
anume: introducerea în art. 25 al Legii cu privire la Curtea Constituţională a 
unui nou subiect – persoana individuală şi colectivă, sau persoana fizică şi 
juridică (nu se exclude îmbinarea subiecţilor) – şi introducerea următorului 
text în art. 38 din Codul jurisdicţiei constituţionale: dreptul de sesizare îl au 
„persoanele, individual sau colectiv, în cazurile cînd prin norma contestată, 
aplicată sau care urmează a fi aplicată într-o cauză judiciară, i-au fost sau îi 
vor fi lezate drepturile şi libertăţile fundamentale garantate de Constituţie 
sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte”.

Considerăm că aceste modificări nu pot afecta concepţia mecanismului 
excepţiei de neconstituţionalitate, fapt recunoscut şi de practica constituţi-
onală a altor ţări. Urmează ca legislatorul să rezolve această problemă revi-
zuind lista subiecţilor cu drept de sesizare.

În această ordine de idei putem concluziona:
1. Mecanismul de ridicare a excepţiei de neconstituţionalitate, pentru a fu 

recunoscut legal, constituţional şi absolut clar pentru aplicare, trebuie să 
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înglobeze aşa principii constituţionale, cum ar fi asigurarea accesului la 
justiţie, asigurarea dreptului la apărare, asigurarea dreptului la o justiţie 
echitabilă şi altele.

2. Mecanismul de ridicare a excepţiei de neconstituţionalitate impune 
modificarea formei şi a cuprinsului cererii de chemare în judecată. Cere-
rea de chemare în judecată, în opinia noastră, trebuie să conţină esenţa 
încălcării sau a pericolului privind încălcarea drepturilor, libertăţilor sau 
intereselor legitime ale reclamanţilor şi să indice concret normele actelor 
normative, prevederile constituţionale şi prevederile tratatelor internaţionale 
la care Republica Moldova este parte. Avînd în vedere numărul crescînd al 
cauzelor pierdute la CEDO de către Republica Moldova, este timpul de 
a perfecţiona procedurile jurisdicţionale şi de a le aduce în conformitate 
cu procedura Curţii de la Strasbourg. Doar este clar că CEDO nu va primi 
spre examinare cererile persoanelor fizice şi juridice, dacă acestea nu 
vor conţine normele Convenţiei Europene, care, în opinia reclamanţilor, 
au fost violate şi argumentarea privind legătura cauzală între acţiunile 
statului şi Convenţia Europeană.

3. Partea esenţială a mecanismului de ridicare a excepţiei de neconsti-
tuţionalitate trebuie să devină conştientizarea de către judecătorii din 
Republica Moldova a necesităţii controlului obligatoriu al conformităţii 
cu Constituţia a legii sau a altui act normativ aplicabile litigiului, care 
trezeşte suspiciuni.
Pentru a elucida problemele apărute sînt necesare:

1) Crearea de către Parlament sau Guvern a unui grup de lucru pentru defi-
nirea noului mecanism de ridicare a excepţiei de neconstituţionalitate 
prin elaborarea modificărilor ce vor fi operate în toată legislaţia privind 
competenţa în materie a instanţelor judecătoreşti de drept comun şi a 
Curţii Constituţionale.

2) Generalizarea practicii judiciare şi a jurisdicţiei constituţionale în pro-
blema ridicării excepţiei de neconstituţionalitate şi adoptarea unei hotă-
rîri explicative de către Plenul Curţii Supreme de Justiţie.
În opinia noastră, numai luînd în considerare propunerile şi concluziile 

menţionate în acest material, mecanismul de ridicare a excepţiei de necon-
stituţionalitate va fi operabil şi eficient.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ГРАЖДАН – ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Виктор ПУШКАШ,

Молдове удалось добиться европейского лидерства. По числу 
обращений граждан в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), 
исчисленному на каждые 10 тысяч населения, наша страна занимает 
первое место.

По статистическим данным, в настоящее время в ЕСПЧ находятся 
1697 жалоб, поступивших от граждан Молдовы. С 1997 года до сих 
пор закончено 1494 дела по искам наших соотечественников, выне-
сены около ста решений, в том числе 56 раз Республика Молдова 
была осуждена.

Почему стали возможны эти печальные рекорды? В чем изъян 
нашей судебной системы? А точнее, почему на национальном уровне 
юридические механизмы по защите прав граждан действуют так 
слабо?

Обобщение практики провалов Молдовы в ЕСПЧ показывает, что 
республика проигрывает по пяти категориям дел. Это: неисполнение 
судебных решений, безопасность правовых отношений, незаконное 
заключение под стражу, плохие условия содержания в учреждениях 
предварительного заключения, нарушение свободы слова и выраже-
ния.

Что имеется в виду под безопасностью правовых отношений? То, 
что через судебные решения выстраиваются правовые отношения, а 
через несколько лет появляется другое решение, которое отменяет 
прежнее; тем самым теряют силу и меняются ранее признанные пра-
вовые отношения. Или вчера через нормативные акты установили 
одни условия для деятельности граждан, а завтра их отменяют или 
изменяют, скажем, не в пользу граждан. В то время как европейский 
стандарт требует стабильности и безопасности правовых отношений.

Санкции за все эти нарушения зависят от категории нарушений. 
Размеры штрафов в связи с неисполнением судебных решений ниже, 
чем при незаконном заключении под стражу. Скажем, по делу Попова 
ЕСПЧ, признав незаконным его содержание под страной, наложил на 
Молдову штраф в размере 40 тыс. евро. Также жестко наказываются 
содержание обвиняемых в плохих условиях или случаи истязания.
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Недавно ЕСПЧ приостановил рассмотрение шести дел, начатых 
по жалобам молдавских граждан, поданных против Правительства 
республики. Скорее всего, было заключено мировое соглашение. 
ЕСПЧ ставит Правительство в известность о поступившем против него 
иске, и оно может попытаться путем переговоров с истцом найти воз-
можность перемирия. В таких случаях сумма материального возме-
щения нанесенного истцу ущерба определяется соглашением сторон.

Как показывает 50-летняя практика работы ЕСПЧ, мировые согла-
шения могут приниматься на разных этапах рассмотрения дела. Если 
суд считает такое решение сторон исчерпывающим проблему, то он 
прекращает производство по делу. Но если Правительство, не выпла-
чивает оговоренные суммы ущерба, то спор вновь может быть воз-
бужден в ЕСПЧ. ЕСПЧ принимает решение в двух частях: в той, кото-
рая касается непосредственно истца, и в общей части, затрагивающей 
законодательные нормы в стране. Суд лишь устанавливает нарушение 
требований Конвенции о правах человека, то есть насколько соблю-
дался этот документ при вынесении соответствующего решения. 
Страсбургский суд не является четвертой судебной инстанцией, он 
не находится над судебными инстанциями стран. Он лишь прове-
ряет соответствие вердиктов и их действия требованиям Конвенции 
в части соблюдения прав и свобод гражданина.

Можно ли сделать так, чтобы нарушения прав в Молдове случались 
реже? Можно. Но нужно признать, что даже в странах с большими 
правовыми традициями и опытом есть недовольные, и там работают 
люди, исполняющие закон. Отмечено, что до рассмотрения непосред-
ственно ЕСПЧ допускается лишь около 6 процентов поступающих 
обращений, остальные отклоняются на предварительном этапе.

Естественно, в ЕСПЧ поступало бы гораздо меньше жалоб, если 
бы в Конституционный суд позволено было обращаться гражданам. 
Но таких возможностей пока не создано. Конституционный суд еще в 
декабре 2004 года одобрил инициативу группы депутатов о пересмо-
тре статьи 135 Конституции РМ. Предложенный ими законопроект 
предусматривал предоставление Конституционному суду (КС) права 
высказываться по жалобам граждан после того, как ими были исчер-
паны все средства защиты, и они продолжают настаивать, что стали 
жертвами нарушения основных прав и свобод человека, предусмо-
тренных Конституцией или международными договорами, одной из 
сторон которых является РМ, вытекающих из закона, административ-
ного акта, судебного нарушения или упущения органа публичной вла-
сти.
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В начале 2006 года в Парламенте эту инициативу поддержали всего 
54 депутата, а этого недостаточно, так как изменения в Конституцию 
могут вноситься только с согласия двух третей народных избранни-
ков. Отказалась голосовать за эту идею парламентская оппозиция.

Основные аргументы, высказанные против такого нововведения 
у нас, сводились к тому, что правильнее усовершенствовать общую 
судебную систему страны, чтобы она лучше защищала права граждан. 
Никто с этим не спорит. Действительно, в судебной системе Молдовы 
много недостатков. Однако даже в самых развитых странах – Герма-
нии, Испании – граждане имеют возможность обращаться в КС. Такое 
право существует во многих европейских странах, и они гораздо реже 
проигрывают дела в Страсбурге.

Еще в 1998 году, после ратификации Европейской конвенции по 
правам человека, Парламент Молдовы пришел к выводу о необходи-
мости предоставления гражданам права обращения в КС. Был состав-
лен план приведения законодательства РМ в соответствие с Конвен-
цией. Но, на мой взгляд, не хватило политической воли. Когда одно за 
другим мы начали проигрывать дела в ЕСПЧ, появилась политическая 
воля, но не хватило поддержки. При рассмотрении в КС инициативы 
группы депутатов об изменении ст. 135 Конституции против высту-
пили и Правительство, и Высшая судебная палата.

Молдова, по моему мнению, проигрывает, в основном, несложные 
дела. Скажем, проигрыши по делу Илашку или Бессарабской митро-
полии еще как-то оправданы, это сложные споры, и для правильного 
понимания, и для принятия разумного решения, ведь мы пока только 
учимся воспринимать европейские стандарты. Но большинство про-
игрышей свидетельствуют, что судебная система и в целом юриди-
ческие механизмы работают со сбоями. А гражданин должен быть 
уверен, что он найдет правду и будет защищен в своей стране, вот это 
самое главное.

Конституционный суд должен работать для всего общества, а он 
рассматривает дела лишь по инициативе: депутатов Парламента, пар-
ламентских адвокатов, Правительства, Президента, Высшей судебной 
палаты, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции и других – 
всего существует десять субъектов, с запросами которых работает КС. 
Но эти субъекты ставят под сомнение нормативные акты или отдель-
ные положения, персонально их не задевающие. Другое дело, если 
к человеку неверно применили меру пресечения или представители 
власти допустили к нему иное насилие.

Считаю, что неоправданно допускаются такие потери в ЕСПЧ, вли-
яющие на бюджет страны.
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В конце прошлого года был принят закон, предусматривающий 
возможность регресса для чиновников, допустивших нарушения прав 
человека, в результате которых Молдова понесла потери. Многие 
сомневаются, что этот закон может содействовать изменению ситу-
ации в области соблюдения прав человека. Я не могу его оценивать, 
так как он еще может стать предметом рассмотрения в КС. Но скажу, 
что право регресса было в законодательстве и прежде. Просто сейчас 
больше внимания уделено обязанностям правительственного пред-
ставителя, который представляет интересы РМ в Страсбурге, а также 
органов прокуратуры. Такая практика существует и в других странах, 
но она касается грубых нарушений. Возмещать ущерб должны вино-
вные лица, допустившие особо грубое нарушение закона.

Другой вопрос, что судья – суверенная фигура. Тут не следует пере-
гибать палку, иначе в стремлении возместить ущерб можно остаться 
без кадров. И судья, и прокурор, и офицер уголовного преследования 
постоянно рискуют. Естественно, если будет доказана их вина в особо 
грубом нарушении закона, то они и должны отвечать по закону. Но 
если оценил доказательства одним образом, а Европейский суд по 
иному, то никакой ответственности быть не должно. Для изменения 
ситуации нужны ряд комплексных мер по совершенствованию всего 
юридического механизма. Но прежде всего следует улучшить работу 
судов.

Судебная система переживает очень длительное реформирование. 
Теперь в эту реформу планируется направить достаточно большие 
средства международных доноров. Еще великий русский реформа-
тор А.Столыпин утверждал, что деньги – это живая вода реформ. Те, 
кто полагают, что в Молдове судебную реформу можно провести на 
энтузиазме, глубоко заблуждаются. Юстиция вообще дорогостоящая 
сфера деятельности. Ведь не зря говорят, что дешевое правосудие 
слишком дорого обходится обществу.

Реформирование судебной системы началось еще в 1970 году. 
Тогда была разработана специальная программа по развитию судеб-
ной системы, построены здания около 30 судов, повышена заработная 
плата судьям. Но это было только начало, потом все остановилось и 
больше к этому вопросу специально не возвращались.

Сегодняшняя реформа проводится хаотично, на голом месте. Пока 
у нас не появится своя программа развития судебной системы, о чем 
мы неоднократно в последние десять лет обращали внимания Пар-
ламента, Президента и Правительства, любые финансовые вложения 
будут бесполезны.
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ОБСЕ подготовил отчет о функционировании судебной системы 
Молдовы в прошлом году. В нем отмечается, что в Кишиневе всего 
несколько залов судебных заседаний, что судьи рассматривают дела 
в маленьких кабинетах, куда с трудом вмещаются четыре-пять чело-
век. А ведь для того, чтобы судья нормально работал, в обязательном 
порядке должны быть рабочий кабинет, зал заседаний, совещатель-
ная комната. Кроме того, судебные заседания должны быть откры-
тыми и публичными. Места должно хватать и родственникам, и жур-
налистам, и всем желающим, пришедшим на слушание дела. Значит, 
необходимо создавать такие условия. Граждане пока не поняли, что 
они могут оспаривать в ЕСПЧ само проведение судебного процесса. 
Когда поймут, мы и тут станем проигрывать.

Программа по развитию судебной системы, причем научно обосно-
ванная, позволит регулировать и вопросы кадровой политики, и чис-
ленности судей. В Германии один судья на 3 тыс. человек, во Франции 
– на 6 тыс., а у нас – на 9 тысяч. Наши перегруженные судьи до слуша-
ния не успевают разобраться, что к чему в деле.

Доклад ОБСЕ вгоняет в краску. К сожалению, этот доклад насы-
щен и примерами неправильного поведения судей. Скажем, пришел 
на заседание без мантии, во время процесса разговаривал по теле-
фону, грубил сторонам и т.п.

С этого года начал работать Национальный институт юстиции. 
Речь о нем велась лет десять. Ведь наши судьи, как тот врач, который, 
не поработав в клинике, сразу идет на операцию. Не пройдя «кухни», 
они сразу берутся решать судьбы людей.

На 1 января 2007 года в Молдове работали около 440 судей, из 
них около 110 – в Высшей судебной, Апелляционной и Экономиче-
ской апелляционной палатах. А значит, эти судьи имеют стаж более 
десяти лет.

Стаж менее пяти лет почти у 200 судей. А они работают в судах пер-
вой инстанции, где работа наиболее сложная, где нужно понимать, слу-
шать, разбираться и устанавливать справедливость. Это резкое обнов-
ление кадров в последние несколько лет вряд ли улучшило качество 
правосудия. Подбор, на мой взгляд, хуже, чем когда бы то ни было.

Но как у нас происходит подбор кадров? Недавно специальная 
правительственная комиссия подбирала три кандидатуры для ЕСПЧ. 
Так среди претендентов была судья, которая вынесла судебное реше-
ние после того, как прокурор отказался от обвинения, и осудила двоих 
граждан на шесть лет лишения свободы. Более элементарной ошибки 
трудно себе представить! Как ее кандидатура оказалась в числе трех 
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претендентов, из которых Совет Европы выберет одного на долж-
ность судьи ЕСПЧ?

Подбором кандидатов в судьи занимается Высший совет магистра-
туры (ВСМ). Но сколько раз реформировали ВСМ, и все равно проце-
дура подбора кадров еще не сложилась. Их надо готовить и контро-
лировать. Речь о внутреннем судебном контроле. Сейчас у судебной 
системы два хозяина – Министерство юстиции и Высший совет маги-
стратуры, а должен быть один. Он обязан и нести полную ответствен-
ность за положение дел в судебных органах, и иметь, возможность 
навести порядок.

Я возглавлял ВСМ с 1998 по 2001 год, потому знаю, что там нет 
возможности проверить некоторые жалобы на судей. Так как нужны 
оперативные данные, глубокая проверка, специалисты соответствую-
щего уровня. В некоторых странах для этого даже нанимают детекти-
вов.

Доклад ОБСЕ выделяет именно организационные недостатки, 
относящиеся к компетенции Минюста, который отвечает за организа-
цию судебной деятельности, но у них тоже нет средств и специалистов. 
Получается замкнутый круг. Раньше для судей были предусмотрены 
льготы, в том числе по обеспечению жильем. Это предусматривалось 
Законом о статусе судьи. И сейчас есть льготы, но не действуют. По 
закону местная власть должна обеспечивать квартирами нуждаю-
щихся судей, но нет возможности. Вопрос с жильем среди судей стоит 
очень остро, также как и материальное положение, медицинское 
обслуживание и т.д.

Это в Америке перед судьей снимают шляпу на улице. Как мне при-
знался один конгрессмен: «Мы боимся судьи, прессы и Бога, потому 
что за ними последнее слово».

Я хорошо знаю не только наш, но и мировой опыт. Нельзя бюджет 
для судебных органов составлять по остаточному принципу. Если для 
содержания суда требуется 10 тыс. леев, то именно столько и должно 
быть выделено. Ведь в этой области не может быть ни спонсоров, ни 
особых отношений.

Прежде на содержание судебных органов выделялось 25-30 про-
центов от необходимого бюджета. Сейчас больше, но и этого мало. В 
секторе Центр столицы один зал на 18 судей. Даже уголовные дела 
рассматривают в кабинетах. Все ждут строительства отдельного зда-
ния – Дворца правосудия, но об этом речь идет уже сорок лет.

Суд должен иметь все, что ему положено – и залы суда, и судебную 
полицию...
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Суд – это власть. Это наиболее стабильная ветвь власти, в отличие 
от законодательной или представительной, которая сменяется раз в 
четыре года, или исполнительной, меняющейся и того чаще. Судеб-
ный орган должен исполнять закон, больше его ничего не должно 
интересовать, ни покупка скрепок, ни ремонт.

Независимость судей – не пустой звук, они должны чувствовать 
себя независимыми от любого возможного влияния, и политического, 
и экономического, и криминального. А судьи у нас, как мне кажется, 
работают с оглядкой. У судьи нельзя развивать угодливость, услужли-
вость. От него можно требовать и профессионализма, и нормального 
отношения к людям, и дисциплины, но нельзя требовать героизма в 
принятии решения. Если он боится за свою судьбу или судьбу близких, 
то это уже не судья.

Надо укрепить независимость и безопасность судьи. Надо создать 
нормальные условия для труда, тщательно подбирать и готовить 
кадры, обеспечить транспарентность. Кто знает, какие решения выно-
сит суд? Решения КС публикуются в «Официальном мониторе», а дру-
гих судов? По европейским требованиям, все решения должны публи-
коваться. Это позволит проводить мониторинг судебной системы не 
только специалисту, но и простому гражданину.

В начале 90-х у нас ликвидировали институт народных заседателей. 
Думали о присяжных, но и их нет. В Австралии, например, решения 
принимают и присяжные заседатели, и профессионалы. Присяжные 
по 40 процентам уголовных дел выносят оправдательные приговоры, 
судьи – по 3 процентам. На мой вопрос, зачем нужен институт, кото-
рый стольких оправдывает, председатель Верховного суда, мой кол-
лега, мне ответил, что это необходимо, чтобы в совершении правосу-
дия участвовал народ, и чтобы народ защищал судей.

У нас утрачена связь между судейским корпусом и обществом. 
Создали бы при каждой Апелляционной палате комиссии по этике из 
представителей общественности. С правом обжалования, с гаранти-
ями. Хотя бы в Кишиневе ввели институт присяжных заседателей.

Нет публичности, нет транспарентности, нет присяжных, нет необ-
ходимого финансового и технического обеспечения, откуда взяться 
эффективному правосудию. Зато есть огромный поток дел и огромное 
недоверие граждан.

(Данная статья подготовлена на основе 
интервью с автором, напечатанном под 
тем же заголовком в газете «Analytique 
неделя», №14 от 28 апреля 2007 года)
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КОНЦЕПТ И СОДЕРЖАНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА

Виктор ПУШКАШ,

Суверенитет, будучи явлением социальным, возникает и разви-
вается одновременно с государством и предопределяет его особен-
ности. Поэтому происхождение и история концепта суверенитета 
тесно связаны с природой, происхождением и историей государства. 
В историческом развитии общества доктрина выдвигает различные 
теории и мнения относительно содержания суверенитета.

Существуют две общие теории, на протяжении веков находив-
шиеся в состоянии постоянного противоборства, каждая из которых 
поддерживала другого носителя суверенитета: теории или теократи-
ческие концепции, и демократическая доктрина.

Согласно теократическим концепциям Создатель мира, обла-
дающий полнотой власти, назначает носителя суверенитета в лице 
короля, демократические же теории основаны на суверенитете 
народа и национальном суверенитете.

В современной конституционной концепции суверенитет является 
комплексным, важным, решающим фактором, как для международ-
ного права, так и конституционного права.

Суверенитет представляет собой вид государственной власти, 
которая призвана принимать политическое, юридическое, военное, 
экономическое решение по любым внутренним и внешним вопросам, 
без вмешательства со стороны любой иной власти430.

Согласно теории431 суверенитет уподобляется независимости, 
означает высшую власть, а также свойство быть суверенным, сво-
бодно распоряжаться своей судьбой. Вместе с тем различают наци-
ональный суверенитет, отождествляемый с независимостью одного 
государства по отношению к другим государствам, и государствен-
ный суверенитет, который состоит в верховенстве государственной 
власти внутри страны и независимости по отношению к власти других 
государств.

Концепт суверенитета был определен в различных формах и вклю-
чен в разные контексты философами, правоведами, однако, основная 
идея остается прежней, а именно: суверенитет любого государства 
430 И.Деляну. Конституционное право и политические институты. С.54
431 DEX. Academia Română. Institutul de lingvistică «Iorgu Iordan». Ediţia II-a. Univers enciclopedic. Bucu-

reşti. 1998. P. 1049
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включает два неотъемлемых элемента – верховенство власти внутри 
государства и независимость государства от других властей.

Верховенство власти как часть суверенитета относится к внутрен-
нему его аспекту, означает целостность территории и неприкосновен-
ность границ государства, а также свидетельствует о том, что кон-
ституционно закрепленная государственная власть превыше любой 
другой власти. Верховенство государственной власти – это свойство 
быть единственной властью с правом действия на территории госу-
дарства и по отношению к его населению, устанавливать систему и 
правовой порядок в пределах границ государства, а также определять 
направление и способы реализации внутренней и внешней политики 
сообразно интересам и чаяниям своего народа.

Независимость как один из элементов суверенитета относится к 
внешнему аспекту проведения внешней политики государством, вне 
зависимости от какого-либо другого государства или иной междуна-
родной силы. Независимость – это состояние государства или народа, 
обладающего национальным суверенитетом, независимым положе-
нием и правом решать свободно (соблюдая права других государств 
и принципы международного права) свои внутренние и внешние 
вопросы без вмешательства извне432.

Некоторые теоретики433 пытаются разграничить государственный 
суверенитет и государственную независимость, полагая, что незави-
симость является условием и в то же время критерием суверенитета. 
В более широком контексте ключевые элементы суверенитета охва-
тывают, наряду с независимостью и автономией, международный 
«авторитет», власть, территориальную целостность и неприкосновен-
ность434. В то время как понятие «независимость» используется для 
описания одного аспекта суверенитета, суверенитет в свою очередь 
становится и является гарантом государственной независимости.

Несмотря на то, что суверенитет и независимость как конститу-
ционные характеристики государства имеют индивидуальные осо-
бенности, между ними существует явная связь, поскольку они взаи-
моопределяемы, взаимодополняемы, необходимы государству и не 
могут быть разделены. Государственность базируется на суверени-
тете и независимости.

Из изложенного следует, что суверенитет – это высшая власть, 
432 Ibid. Р. 485
433 Popa V.N. Teoria generală a dreptului. Bucureşti. 1992. P.62-63
434 Asociaţia avocaţilor oraşului New York, “dezgheţarea unui conflict îngheţat:aspecte legale ale crizei 

separatiste din Moldova”, Comitetul special pentru afaceri europene, raport prezentat la conferinţa 
internaţională din 18 iulie 2006, cu genericul “dezmorţirea unui conflict îngheţat: aspecte juridice ale 
crizei separatiste din Moldova”, Chişinău
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которой народ наделяет государство посредством конституционных 
демократических форм, и как высшая власть означает исключитель-
ную компетенцию государства на национальной территории и его 
независимость по отношению к любой другой власти на международ-
ном уровне. Следовательно, суверенитет осуществляется:

– как на внутреннем уровне, и состоит в верховенстве государ-
ственной власти на определенной территории и по отношению к его 
населению, в материализованной разработке норм общего характера 
и контроле их применения в повседневной жизни;

– так и на внешнем уровне, и состоит в независимости государства 
по отношению к другим государствам или иным внешним силам.

Согласно современной конституционной доктрине435 содержа-
нию суверенитета на внутреннем уровне характерны определенные 
общие черты.

– Изначальный и полный характер суверенитета проявляется в 
том, что осуществляется и исходит непосредственно от народа и не 
может быть присвоен другими силами извне. Прерогативы суверени-
тета являются полными, поскольку охватывают сферы деятельности 
организованного в государство общества: политическую, экономиче-
скую, культурную, социальную, внутреннюю и внешнюю и др.

– Единый характер суверенитета состоит в отсутствии другой 
силы той же природы, способной с ним конкурировать. Единый харак-
тер народного суверенитета подразумевает, что и государственный 
суверенитет является исключительным, однако, это не исключает 
раздельное осуществление государственных функций.

– Неделимый характер означает, что суверенитет, являясь единым, 
не может быть разделен на части и принадлежать разным носителям.

– Неотчуждаемый характер предусматривает, что нация не может 
отказаться, уступить, одолжить либо передать суверенитет оконча-
тельно и бесповоротно какому-либо одному государству, группе лиц 
или международным организациям.

– Неотъемлемый характер подтверждает, что суверенитет суще-
ствует столько, сколько существует ее носитель: народ или нация.

– Полный характер указывает на то, что суверенитет не может 
быть ограничен самоуправно какой-либо внутренней или внешней 
силой. Территория государства может принадлежать только одному 
полному суверенитету.

На внешнем уровне национальный суверенитет осуществляется 

435 Vezi: Cristian Ionescu, Tratat de drept constituţional contemporan, AAL Beck, Bucureşti, 2003, p. 306. 
A. Arseni şi alţii, Constituţia RM comentată articol cu articol, Vol.I, Civitas, Chişinău, 200, p. 17.
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свободно и ограничивается там, где начинается суверенитет другого 
государства. Являясь единственным субъектом международного 
права, наделенным суверенитетом, государство имеет полное право 
проводить на внешнем уровне интересы своего народа, действуя в 
соответствии с международными нормами и принципами.

Международное право – это право равных. В настоящее время 
международное сообщество государств следует рассматривать как 
систему равноправных субъектов. Вместе с тем нельзя путать равно-
правие государств с их фактическим равенством, поскольку, исходя из 
реального положения вещей, никто не может оспаривать фактически 
существующее неравенство между государствами. Следовательно, 
равноправие в данном смысле – это юридическое равенство между 
государствами, независимо от их территориальных, экономических, 
политических и других различий.

Равенство суверенных государств предполагает соблюдение суве-
ренитета всех государств и их равенство в рамках международных 
отношений и характеризуется следующим образом436.

– Государства обязаны соблюдать суверенное равенство и специ-
фику книжного из них, а также все неотъемлемые права суверенитета.

– Каждое государство обязано уважать индивидуальность других 
государств.

– Каждое государство вправе избирать и свободно развивать свою 
Политическую, социальную, экономическую и культурную систему, а 
также устанавливать законы и административные нормы.

– Все государства располагают равными правами и обязанностями.
– Все государства обязаны соблюдать право каждого из них на 

определение и осуществление по своему усмотрению отношений с 
другими государствами в соответствии с международным правом.

– Каждое государство вправе участвовать в международных орга-
низациях и договорах.

– Территориальная целостность и политическая независимость 
государства неотчуждаемы.

– Каждое государство обязано добросовестно относиться к своим 
международным обязательствам, а также мирно сосуществовать с 
другими государствами.

Конституции большинства современных стран провозглашают 
народ носителем национального суверенитета.

В правовом государстве последнее и решающее слово в процессе 

436 О.Балан, Е.Сербенко. Международное публичное право. Т.І. 2001. С.92; А.Арсени и др. 
Конституция Республики Молдова, комментарии, статья за статьей. Т.І. Civitas. 2000. С. 18
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организации общества принадлежит народу. Согласно Декларации 
о суверенитете Республики Молдова народ является источником и 
носителем суверенитета437. Аналогичный смысл содержит и ст.2 ч.(1) 
Конституции Республики Молдова: «Национальный суверенитет при-
надлежит народу Республики Молдова, осуществляющему его непо-
средственно и через свои представительные органы в формах, опреде-
ленных Конституцией». Следовательно, государственный суверенитет 
ограничен суверенитетом народа, которому принадлежит высшее 
право определять политическую, экономическую, культурную и соци-
альную систему государства. Международное право защищает рав-
ным образом суверенитет и независимость всех государств.

Концепт суверенитета – предмет серьезных теоретических 
споров.
Особенности суверенитета, изложенные в демократических тео-

риях, породили множество споров. Как в конституционных текстах, 
так и в доктрине часто ставится знак равенства между «народным 
суверенитетом» и «национальным суверенитетом», иногда их считают 
синонимом «государственного суверенитета».

Для идентификации отношений между народным суверенитетом 
и национальным суверенитетом необходимо уяснить смысл понятий 
«народ» и «национальная власть» согласно Конституции Республики 
Молдова. Так, понятие народ включает общность лиц, являющихся 
гражданами и благодаря этому обладающих правом выражать и осу-
ществлять волю нации. Национальный суверенитет, который срав-
нивают с политической властью, означает абсолютную и прочную 
власть народа438.

В данном смысле важен и фактор, заложенный в основу нации: 
материальный фактор, включающий расу, язык, этническое проис-
хождение, культуру, религию, общую историю, единые традиции; или 
духовный (психологический) фактор, который может быть выражен в 
виде желания жить вместе, и это желание воплощается в виде нали-
чия или принятия гражданства какого-либо государства». Материаль-
ный фактор, т.е. этническое происхождение, – статичен, как правило, 
не изменяется, в то время как духовный фактор, т.е. гражданство, – 
изменчив, в зависимости от желания. Этот фактор служит причиной 
расхождений во мнениях относительно национального суверенитета 
и народного суверенитета.

437 Там же. С. 34
438 Cristian Ionescu. Tratat de drept constituţional contemporan. AAL Beck. Bucureşti. 2003. P. 84
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По мнению современников439, если даже теория народного суве-
ренитета и теория национального суверенитета в различные исто-
рические периоды могли проявляться по-разному, например в том, 
что касается права избирать, формы правления, формы демократии 
и т.д., то в период современного конституционализма, в принципе, 
допускается, что различия между ними не столь очевидны в связи с 
внедрением всеобщих выборов, формы прямой демократии и пред-
ставительской демократии; различия же между монархиями и респу-
бликами не имеют ничего общего с политическим режимом.

Независимо от факторов, определяющих понятие нации, следует 
отметить, что на современном этапе для осуществления суверени-
тета общества, организованного в государство (и признанного на меж-
дународном уровне), важнейшим является гражданство, а остальные 
индивидуальные особенности лица – этническое происхождение, 
язык и т.д. – второстепенны, Конституция Республики Молдова поло-
жениями статьи 2 отождествила понятия национальный суверенитет 
и народ.

При определении государственного суверенитета следует исхо-
дить из двоякого использования понятия государство: в широком 
смысле – это «общество, организованное на определенной террито-
рии и имеющее автономное правление», и в узком смысле – организа-
ционная система власти, реализующая суверенным образом управле-
ние населением на определенной территории.

В случае когда понятие государство используется в широком 
смысле, вопрос о различии между суверенным государством или 
суверенным народом или нацией не возникает, за исключением ситу-
аций, когда не допускаем равенство положений между народным 
суверенитетом и национальным суверенитетом. Однако при исполь-
зовании понятия государство в узком смысле необходимо конкре-
тизировать, кто именно является носителем суверенитета – народ 
или система представительских государственных органов. В данном 
смысле Конституция Республики Молдова четко устанавливает, что 
вся власть исходит от народа. Таким образом, государственный суве-
ренитет ограничен суверенитетом народа, который наделен высшим 
правом устанавливать политическую, экономическую, культурную и 
социальную систему; государству народ доверяет только осущест-
вление суверенитета.

439 Г.Врабие – Европейская интеграция и государственный суверенитет. Конституционное 
правосудие. №1/2006. С.38
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Установление пределов суверенитета.
Известно, что государственный суверенитет не является абсолют-

ным, с одной стороны, он осуществляется государством в пределах, 
установленных на национальном уровне законодательными положе-
ниями также на основании суверенитета, а с другой стороны, суверен-
ная власть государства ограничена еще и аналогичной властью других 
государств, так как все они в равной мере являются суверенными.

В начале нового тысячелетия в мире возросла взаимозависимость, 
многие внутренние и региональные проблемы стали международ-
ными, благодаря процессу глобализации наблюдается тенденция к 
интеграции, созданию общего международного политического, эко-
номического, финансового и правового пространства.

Некоторые современные политологи считают суверенитет одним 
из препятствий на пути создания определенных форм международ-
ного сотрудничества440. Полагая, что время эпохи независимых госу-
дарств на исходе, что независимость является тормозом на пути 
прогресса, они утверждают вместе с тем, что только объединение 
существующих государств в сверхнациональное формирование евро-
пейского или даже мирового масштаба позволит разрешить противо-
речия и проблемы современной эпохи.

Развивая идею европейской интеграции Республики Молдова, 
следует осознавать, что на международном уровне суверенитет не 
может быть абсолютным. Международное право представляет собой 
систему обязательств, посредством которых государства добро-
вольно идут на ограничение свободы действия и в последнюю очередь 
на ограничение собственной внутренней политической автономии. 
Международное право, будучи по своей природе координирующим 
правом, заимствует некоторые сверхнациональные характеристики, 
возникают элементы зависимости, которые проявляются в создании 
соответствующих международных организационных структур и в 
выполнении обязательств, вытекающих из ратифицированного меж-
дународного договора.

Следовательно, под «ограничением суверенитета на междуна-
родном уровне» ни в коем случае не следует понимать ограничение 
власти народа. Ограничение касается не народа, а компетенций по 
осуществлению суверенитета народа, компетенций, которыми тра-
диционно наделяют государство, но которые сегодня могут быть осу-
ществлены государством, делегированы коммунитарным структурам 
440 Marin Voiculescu. Doctrine politice contemporane. Editura VICTOR. Bucureşti. 2000. P. 128 (Maurice 

Duverger. Droit constitutionnel et institutions politiquies)
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или осуществлены совместно на двух уровнях: государственном и 
международными институтами.

Практика, как международного права, так и Совета Европы свиде-
тельствует о всемирной значимости прав человека, с одной стороны, 
и об ограничении компетенций государства – с другой. Однако это 
ограничение следует рассматривать прежде всего как следствие про-
явления доброй воли суверенных государств. В этом смысле можно 
утверждать, что нации, объединенные путем заключения междуна-
родных договоров, остаются суверенными. Суверенитет является 
национальным, неотъемлемым и неотчуждаемым правом.

Национальные акты об организации и укреплении нашего государ-
ства – о суверенитете441, независимости442, власти443, в том числе Кон-
ституция, закрепляют суверенитет и независимость как основу госу-
дарственности. Например, Декларация о суверенитете Республики 
Молдова провозглашает в ст.1, что суверенитет является естествен-
ным и необходимым условием существования государства Молдова.

Данные характеристики государства закреплены и в Декларации 
о независимости: «Республика Молдова является суверенным, неза-
висимым и демократическим государством, могущим свободно, без 
вмешательства извне решать свое настоящее и будущее в соответ-
ствии с идеалами и святыми устремлениями народа в историческом и 
этническом пространстве его национального становления».

Конституция в ст.1 ч.(1) провозглашает Республику Молдова суве-
ренным и независимым государством.

Признание Республики Молдова суверенным и независимым госу-
дарством в результате распада СССР согласно международному праву 
о правопреемстве означает:

1. Республика Молдова стала субъектом международного права, 
получила признание международного сообщества суверенных и неза-
висимых стран как суверенное и независимое государство при усло-
вии соблюдения прав и обязанностей, установленных статусом этих 
стран.

2. Государство Республика Молдова стало законным преемником 
Федерации в административно-правовых территориальных пределах 
на момент распада СССР на территории, принадлежащей ему в насто-
ящем.
441 Декларация о суверанитете МССР. Постановление Парламента Республики Молдова №148-ХІІ 

от 23 июня 1990 года. Ведомости Верховного Совета. 1990. №8, ст.192
442 Декларация о независимости Республики Молдова. Закон Республики Молдова №691-XII от 27 

августа 1991. М.О. 1991. №11-12. ст. 103, 118
443 Декрет о государственной власти. Постановление Парламента Республики Молдова №201-ХІІ 

от 27 июля 1990. Ведомости Верховного Совета. 1990. №8, ст.208
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3. Правопреемство государств не затрагивает границ, установлен-
ных договором, а также обязательств и прав, установленных догово-
ром и относящихся к режиму границ или к любому другому террито-
риальному режиму444.

В современных условиях, когда Конституция четко закрепляет 
национальный суверенитет и государственный суверенитет, не ста-
вится под сомнение существование суверенитета нации, организо-
ванной в государство. Сегодня предметом дискуссий о суверенитете 
являются проблемы, с которыми сталкивается наш народ на пути 
упрочения и осуществления суверенитета. Являясь бесспорным, суве-
ренитет не может быть закреплен только административными и юри-
дическими нормами.

1. Для утверждения суверенитета Республики Молдова 
необходимо укрепление единства народа.
Основой суверенитета государства являются взаимоотношения 

между гражданами, их общность, которая в Конституции называется 
единством народа, и право граждан различаться по этническому, язы-
ковому и религиозному признакам, называемое правом на этническую 
самобытность.

Конституционное провозглашение равенства всех граждан перед 
законом и властями независимо от расы, национальности, этниче-
ского происхождения, языка, религии и т.д., послужило основой для 
реализации конституционных принципов, касающихся прав человека 
и свободного развития человеческой личности, и следовательно, 
можно утверждать, что в Республике Молдова в полном объеме 
соблюдается право каждого гражданина на самобытность.

Безусловно, обеспечить единство народа – это сложная задача 
в любом обществе, даже в демократических странах с богатыми 
конституционными традициями, не говоря уж о странах молодой 
демократии, к которым относится Республика Молдова. Однако в 
условиях, когда национальный суверенитет принадлежит одному 
носителю – народу, это означает, что национальное правосознание 
как и единство граждан является значимым и необходимым для укре-
пления и осуществления суверенитета (политической власти) в фор-
мах, установленных Конституцией.

Ключ к достижению успеха по укреплению суверенитета – в 
единстве национального правового сознания народа и государства, в 
стремлении построить демократическое правовое государство. Соци-
444 Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров. 1978. ст.11, ст. 12 10
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альная основа единства народа гарантирована и обусловлена духом 
солидарности граждан. Солидарность представляет собой духовную 
и политико-правовую связь между гражданами страны, независимо 
от их этнического происхождения, которая проявляется в желании 
жить вместе, руководствуясь общими ценностями.

В данном контексте считаем своевременным дополнение части (1) 
статьи 10 Конституции положением: «Основу государства составляет 
единство народа Республики Молдова и солидарность ее граждан».

2. Укрепление суверенитета предполагает также гарантирование 
социальной стабильности путем упрочения Конституции и 
законодательства.
Стабильность законодательной системы, включая Конституцию, 

способствует социальной, экономической и политической стабиль-
ности государственности, является средством социального развития 
и укрепления суверенитета. С психологической точки зрения гражда-
нин в частности и общество в целом не могут действовать, если они 
не знают законодательных правил завтрашнего дня.

Стабильность как явление не допускает частых изменений Кон-
ституции. Частый пересмотр конституционных норм сопряжен с 
опасными последствиями, самые серьезные из них – дестабилизация 
общества, непризнание Конституции. Для Республики Молдова эта 
опасность усугубляется еще и тем, что государство не достигло эко-
номической стабильности, высокого уровня политической и правовой 
культуры.

В настоящее время для укрепления суверенитета необходимо 
направить все усилия на полную реализацию конституционных норм, 
потенциал Конституции далеко не исчерпан.

3. Еще одним важным фактором является отказ от отеческой 
роли государства и предоставление больших прав народу при 
принятии важнейших решений, обеспечивая транспарентность 
данного процесса.
Осуществление суверенитета предполагает полное доверие 

народа к действиям своих представителей. Для этого необходима 
транспарентность деятельности публичных органов и свободный 
доступ граждан к информации, касающейся общественных дел, чтобы 
обеспечить их участие в процессе принятия решений.

Транспарентность процесса принятия решений публичными вла-
стями важна для укрепления суверенитета Республики Молдова и в 
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особенности для осуществления национального суверенитета, в том 
числе обеспечивая гражданам возможность:

а) получать сведения и информацию об общественной, политиче-
ской, экономической, научной и культурной жизни в целях понимания 
происходящего;

b) возможность участия в процессе принятия решений по вопросам 
политической, экономической, социальной и культурной жизни.

Конституционное законодательство в том, что касается принципа 
транспарентности, в общих чертах было приведено в соответствие с 
международными нормами в области прав человека.

4. Совершенствование демократических форм осуществления 
суверенитета.
Здесь заслуживает внимания республиканский референдум, в 

частности конституционный референдум, согласно которому народ 
может вносить изменения в Конституцию, соблюдая процедуру, уста-
новленную Конституцией.

Согласно Кодексу о выборах445 граждане могут выступить с иници-
ативой, в конституционных пределах, о проведении референдума по 
вопросу о пересмотре Конституции. В случае если пересмотр одних и 
тех же положений Конституции возбуждается одновременно Парла-
ментом и по инициативе граждан, рассмотрение предложений о пере-
смотре Конституции парламентским путем прекращается.

Конституционный закон, вынесенный на республиканский рефе-
рендум, считается принятым, если за него проголосовало не менее 
половины общего числа лиц, включенных в списки избирателей.

Следует отметить и республиканский законодательный референ-
дум, введенный в нашу конституционную систему в 2002 году, кото-
рый является еще одной демократической формой осуществления 
национального суверенитета народом.

5. Обеспечение осуществления территориального суверенитета.
Территориальный суверенитет государства означает территори-

альную компетенцию государства, то есть его способность осущест-
влять свою власть в соответствии с волей народа и международным 
правом, как в отношении имущества, так и в отношении ситуаций, 
лиц, действий на территории страны446. Территориальный суверени-
тет государства носит общий характер, поскольку независимое госу-
445 Кодекс о выборах, ст. 148 12
446 Dupuy P.-М., Drit international public, 3 éd., Paris, Editions Dalloz, 1995, nota 52, p.48
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дарство на своей территории осуществляет все полномочия, прису-
щие публичной власти.

Статья 1 Конституции закрепляет наряду с другими принципами 
суверенный, единый и неделимый характер государства. Однако 
Молдова с момента провозглашения независимости и на протяжении 
12-летнего существования Конституции сталкивается с трудностями 
при осуществлении суверенитета, поскольку до сих пор еще не устра-
нен конфликт, касающийся восточных регионов страны, искусственно 
созданный сепаратистскими элементами.

Сложившаяся ситуация ощутимо усложняет осуществление суве-
ренитета, как внутри нашего молодого государства, так и в отноше-
ниях с международным сообществом. Например, по тем основаниям, 
что на левобережье Днестра de facto не действуют Конституция и 
законы Республики Молдова, Парламент Республики Молдова, рати-
фицировав Европейскую конвенцию о защите основных прав и сво-
бод, сделал оговорку447, что Республика Молдова не сможет обеспе-
чить соблюдение положений Конвенции в отношении упущений и 
актов, совершенных органами самопровозглашенной приднестров-
ской республики на территории, фактически контролируемой этими 
органами, до полного разрешения конфликта в данном регионе.

В сложившейся непростой ситуации данная оговорка казалась 
верно принятым решением для нашего государства, однако она не 
была признана Европейским судом по делу Илашку и другие про-
тив Молдовы и России448, следовательно, и международным сооб-
ществом, поскольку была расценена как предлог для уклонения от 
выполнения обязательств, вытекающих из международных догово-
ров, стороной которых является Республика Молдова.

Европейский суд отметил также, что приднестровский регион, в 
котором установился сепаратистский режим, не признанный меж-
дународным сообществом, созданный и искусственно поддержива-
емый внешними силами, является составной частью нашей страны. 
Государство Республика Молдова, признанное международным 
сообществом в пределах существующих административных границ 
на момент образования, являясь одной из сторон Европейского суда 
по правам человека, обязано соблюдать Конвенцию на всей террито-
рии страны.

447 Постановление Парламента Республики Молдова о ратификации Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, а также некоторых протоколов к данной Конвенции: №1298-ХІІІ 
от 24.07.97. М.О. №54-55/502 от 21.08.1997

448 Постановление ЕСПЧ от 08.07.2004 – Илашку и другие против Молдовы и России. Специальное 
издание М.О. от 21.09.2004
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Трудно согласиться и с применением понятия «референдум» по 
отношению к действию, совершенному 17 сентября текущего года в 
восточном регионе страны. Согласно международному праву и зако-
нодательству Республики Молдова положения о суверенном, незави-
симом и унитарном характере государства могут быть пересмотрены 
только при их одобрении путем референдума большинством граж-
дан, включенных в избирательные списки449.

В условиях, когда Конституция предусматривает демократические 
пути разрешения регионального конфликта, – предоставление осо-
бого статуса автономии населенным пунктам левобережья Днестра, 
все приведенные по данному вопросу аргументы являются спекуля-
циями.

Разрешение регионального конфликта стало приоритетным 
вопросом, как для нашего государства, так и для международного 
сообщества, в целях укрепления и обеспечения осуществления наци-
онального суверенитета, по отношению ко всему населению на всей 
территории Республики Молдова.

В заключение следует отметить, что, непрерывно развиваясь, 
совершенствуясь, равняясь на демократические стандарты совре-
менного конституционализма, конституционное законодательство 
Республики Молдова в части, касающейся содержания национального 
суверенитета, de jure создано. Однако укрепление и осуществление 
суверенитета согласно формам, установленным конституционными 
положениями сталкивается с препятствиями, которые можно устра-
нить путем конструктивного сотрудничества между государствен-
ными органами и народом в целях реализации национальных устрем-
лений, соблюдая принципы и международные нормы, к которым мы 
присоединились.

449 Статья 142 часть (1) Конституции
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OPINIE SEPARATĂ – O GARANŢIE A INDEPENDENŢEI  
ŞI ÎNALTEI RESPONSABILITĂŢI A JUDECĂTORULUI  

CONSTITUŢIONAL

Victor PUŞCAŞ

În mod curent, persoana poate să se pronunţe „pro”, „contra” sau să se 
abţină, fie să nu participe la votarea unei hotărâri. Acest drept, atât de larg 
interpretat, pentru judecător este limitat. Judecătorul, atât din instanţele 
judecătoreşti de drept comun, cât şi din cele de control constituţional, 
nu este în drept să se eschiveze de la vot sau de la rezolvarea litigiului. O 
situaţie inversă ar atrage suspendarea mandatului de judecător.

Art.17 lit.c) din Legea „Cu privire la Curtea Constituţională”, nr.317-ХIII 
din 13 decembrie 1994, obligă judecătorul Curţii Constituţionale „la adop-
tarea actelor Curţii Constituţionale să-şi exprime votul afirmativ sau nega-
tiv”. Potrivit art.26 alin.(1) din aceeaşi lege, Curtea Constituţională adoptă 
hotărâri, decizii şi emite avize. Astfel, indiferent de tipul actului adoptat, 
judecătorul este obligat să se pronunţe „pro” sau „contra” actului.

Din opiniile individuale ale judecătorilor se formează opinia colectivă sau 
majoritară a Curţii.

Şedinţele Curţii Constituţionale a Republicii Moldova pot avea loc numai 
în cazul asigurării cvorumului de 4 judecători. Actele Curţii se adoptă cu 
majoritatea voturilor judecătorilor prezenţi la şedinţă, cu excepţia avizelor 
asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei, care se pronunţă cu votul a 
cel puţin 4 judecători.

Adoptarea actelor Curţii Constituţionale cu majoritatea voturilor jude-
cătorilor prezenţi la şedinţă este caracteristică pentru toate ţările. În orice 
caz, nu am întâlnit excepţii în legislaţia altor state. Actul Curţii în mod 
obligatoriu se dă publicităţii. Astfel, actul Curţii, conţinând argumentele 
de rigoare, devine cunoscut nu numai sesizanţilor, dar şi întregii societăţi. 
Datorită transparenţei activităţii Curţii, fiecare cetăţean are posibilitatea de 
a cunoaşte obiectivitatea şi justeţea actelor adoptate de Curte.

În cazurile în care tot completul de judecători împărtăşeşte aceeaşi 
poziţie, fie pro, fie contra, situaţia este clară pentru opinia publică. Dar cum 
rămâne cu poziţia celor care nu sunt de acord cu majoritatea?

Pentru eficientizarea înfăptuirii justiţiei constituţionale şi exercitarea de 
către cetăţean a dreptului la informaţie, ştiinţa juridico-filosofică a propus în 
ultimul timp publicarea opiniei fiecărui judecător expuse la adoptarea actu-
lui Curţii.
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Reglementările legislative din Germania, Canada, Spania, Ungaria, Italia, 
Franţa, Rusia şi alte state, precum şi practica Curţilor Constituţionale din 
aceste state, prevăd două forme de exercitare a dreptului la opinie în cazul 
în care judecătorul nu este de acord cu poziţia majorităţii: expunerea opiniei 
separate şi neparticiparea la redactarea actului Curţii; aplicarea semnături-
lor „pro” sau „contra”450.

Ne vom opri mai detaliat la prima formă. Conform DEX-ului451, opinie 
separată înseamnă „a susţine în mod ferm o părere deosebită de cea a majo-
rităţii”. Opinia separată este interpretată ca o părere deosebită şi de către 
unii specialişti din Republica Moldova452.

După cum afirmă autorul rus A.Vereşciaghin453, există patru modalităţi 
de expunere a opiniilor separate în instanţele judecătoreşti: secretă, nede-
terminată, parţial deschisă, deschisă.

Ultima modalitate, denumită şi liberală, este caracteristică numai pen-
tru instanţele de control constituţional, fapt pentru care în cele ce urmează 
vom analiza anume această modalitate.

De obicei, legislaţia statelor privind organizarea şi funcţionarea curţilor 
constituţionale cuprinde reglementări referitoare la opinia separată. Dar 
sunt şi excepţii. De exemplu, Legea nr.47/1992 a României454, precum şi 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale455 nu 
conţin norme cu privire la opinia separată.

Însă, judecătorii Curţii Constituţionale ai acestei ţări deseori recurg la 
opinia separată, expunându-şi dezacordul nu numai cu actul integral, dar şi 
cu o parte a actului sau cu motivaţia juridică.

Acest drept decurge din art.14 al Legii nr.47/1992, care completează 
procedura jurisdicţională cu regulile procedurii civile „în măsura în care ele 
sunt compatibile cu natura procedurii în faţa Curţii Constituţionale. Compa-
tibilitatea se hotărăşte exclusiv de Curte”.

Sunt cunoscute rolul şi efectele juridice ale opiniei separate în instanţele 
judecătoreşti de drept comun. Cele din România, în cauzele civile, pronunţă 
astfel de acte ca „sentinţe” necaracteristice Curţii Constituţionale. Vom sub-
450 Practica opiniilor separate în jurisdicţiile constituţionale din străinătate // Justiţia Constituţională în 

Republica Moldova. (Chişinău), 2004, nr.4, p.28-33. Г.А. Гаджиев. Публикация особого мнения, 
или история, которая является камертоном судебной реформы в России // Конституционное 
правосудие в странах СНГ и Балтии. Дайджест. – Москва, 2006, nr.15, р.36-39.

451 Dicţionarul explicativ al limbii române. Ediţia a II-a. – Bucureşti: Univers enciclopedic, 1998, p.722.
452 A se vedea: А.А. Верещагин. Особые мнения в российских судах. Сравнительное конституционное 

обозрение, 2006, nr.4, р.165-175. 
453 A se vedea: А.А. Верещагин. Особые мнения в российских судах. Сравнительное конституционное 

обозрение, 2006, nr.4, р.165-175.
454 Legea nr.47/1002 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea 1, 2004, nr.643.
455 Aprobat prin Hotărârea nr.2 din 28 ianuarie 2005 a Plenului Curţii Constituţionale şi publicat în Moni-

torul Oficial al României, Partea 1, 2005, nr.116.
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linia că legiuitorul român pentru Curtea Constituţională a legiferat numai 
dreptul de a-şi completa arsenalul cu instituţia „opinia separată”, lăsând la 
discreţia Curţii formele şi limitele de aplicare a ei.

La acest capitol putem invoca şi practica Curţii Europene pentru Drep-
turile Omului; îndeosebi, opinii separate sunt expuse foarte des în cazurile 
contra Republicii Moldova.

Art.45 alin.(2) din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale456 stipulează că „dacă hotărârea nu 
exprimă în totalitate sau în parte opinia unanimă a judecătorilor, oricare 
judecător are dreptul să adauge acesteia expunerea opiniei sale separate”.

De aici desprindem o concluzie foarte importantă – opinia separată este 
o parte componentă a actului adoptat şi are aceeaşi soartă. Dacă se publică 
actul, se publică şi opinia separată.

În temeiul art.67 din Legea nr.502-XIII din 16.06.1995, noţiunea de 
„opinie separată” poate fi explicată ca dezacordul judecătorului cu actul 
adoptat de majoritatea judecătorilor care au participat la şedinţa Curţii.

Din reglementările legilor materiale şi procedurale reiese că pentru jude-
cătorul Curţii Constituţionale nu există piedici pentru a expune o opinie 
separată.

Bineînţeles, în legătură cu formularea opiniei separate se înaintează şi 
unele cerinţe.

Opinia separată nu poate conţine aprecieri de felul „poziţia Curţii Con-
stituţionale este absurdă”, „hotărârea este ruşinoasă”, „soluţia este dată sub 
presiune” şi altele.

Opinia separată trebuie să conţină fapte, argumente şi concluzii referi-
toare la obiectul sesizării sau fondul actului pronunţat.

În practică există câteva puncte de vedere asupra opiniei separate ca 
instituţie de drept.

Primul constă în subestimarea opiniei separate. Pot fi auzite afirmaţii că 
opinia separată diminuează rolul şi însemnătatea poziţiei majoritare, care 
trebuie să fie recunoscută ca o soluţie oficială şi obligatorie; opinia separată 
influenţează negativ asupra stabilităţii juridice; înarmează cu argumente 
juridice oponenţii soluţiilor date de Curte, care pot fi folosite de către opo-
ziţia politică pentru destabilizarea situaţiei ş.a.

Fiind de acord cu faptul că soluţia emisă de Curte este un act oficial şi 
obligatoriu pentru toate persoanele fizice şi juridice din stat, considerăm că 
opinia separată este o instituţie procesuală pozitivă.

Concluzia noastră se bazează pe faptul că opinia separată contribuie:

456 Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Culegere de acte normative. – Chişinău, 2002, ISBN 
9975-9696-0-7.
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– la asigurarea independenţei şi egalităţii judecătorilor constituţionali;
– la evitarea speculaţiilor asupra unanimităţii dominante la Curtea Con-

stituţională, în care nu sunt auzite argumentele şi care nu poate fi convinsă 
prin argumente;

– la creşterea încrederii societăţii în soluţia dată de Curte;
– la perfecţionarea legislaţiei. Dreptul admite multiple variante de rezol-

vare şi reglementare a raporturilor juridice;
– la autocontrolul Curţii şi fundamentarea cât mai convingătoare a con-

cluziilor sale în viitor;
– la dezbaterea în contradictoriu a problemelor de drept, astfel încât 

discuţiile, deseori aprinse, să capete un caracter juridico-filosofic;
– la cunoaşterea cât mai profundă de către societate a prevederilor con-

stituţionale.
În această ordine de idei, opinia separată sporeşte autoritatea Curţii 

Constituţionale, şi nicidecum nu o diminuează.
Al doilea punct de vedere se referă la dreptul de expunere a opiniei sepa-

rate în temeiul art.67 din Legea nr.502-XIII din 16.06.1995457. Potrivit aces-
tuia, „judecătorul Curţii Constituţionale, care nu este de acord cu hotărîrea 
pronunţată sau cu avizul emis, poate să-şi expună în scris opinia sa sepa-
rată”.

S-ar părea că art.67 din Legea nr.502-XIII nu permite expunerea opiniei 
separate în cazul pronunţării deciziilor.

Această părere este combătută de legea materială. Conform art.27 din 
Legea nr.317-XIII din 13.12.1994458, actele Curţii se adoptă cu votul majo-
rităţii judecătorilor. Amintim că sub noţiunea de acte se are în vedere hotă-
rârile, deciziile şi avizele Curţii.

Alin.5 al aceluiaşi articol din Legea nr.317-XIII stipulează că „opinia 
separată a judecătorului poate fi anexată, la cerere, la actul adoptat”. De 
aici rezultă dreptul judecătorului de a expune opinie separată în cazul pro-
nunţării tuturor categoriilor de acte: hotărâri, decizii şi avize.

Care este practica Curţii Constituţionale la acest capitol? Pe parcursul 
anilor 1995-2007 judecătorii Curţii au expus 56 de opinii separate, 9 dintre 
care aparţin autorului acestor rânduri. Din numărul total de opinii separate, 
39 au fost expuse asupra hotărârilor, 7 asupra avizelor şi 10 asupra decizii-
lor. Observăm astfel că judecătorii folosesc posibilitatea de a expune opinia 
separată în cazul pronunţării tuturor tipurilor de acte ale Curţii Constituţio-
nale: hotărâri, decizii şi avize.
457 Legea nr.502-ХIII din 16.06.1995. Codul jurisdicţiei constituţionale // Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1995, nr.53-54/597.
458 Legea nr.317-ХIII din 13.12.1994 „Cu privire la Curtea Constituţională” // Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1995, nr.8/86.
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La fel procedează şi Curtea Constituţională a Federaţiei Ruse. În peri-
oada anilor 1992 – 2005 au fost aduse la cunoştinţa societăţii 185 de opinii 
separate, dintre care 149 au fost expuse asupra hotărârilor, 7 – asupra avi-
zelor şi 27 – asupra deciziilor459.

Această practică este caracteristică şi pentru alte state – la adoptarea 
actului fiecare judecător al Curţii Constituţionale se pronunţă „pro” sau 
„contra”. În cazul în care nu este de acord, judecătorul fie nu participă la 
redactarea actului adoptat, fie îşi expune opinia separată.

Aici vom face o remarcă. În calitate de conducător al grupului de lucru460 
şi autor al proiectului de lege privind Codul jurisdicţiei constituţionale, men-
ţionez că în varianta de proiect se presupunea că Curtea va pronunţa decizii 
doar în problemele care nu ating fondul sesizărilor. Nu se avea în vedere 
că prin decizii, cu excepţia cazurilor în care autorul renunţă la sesizare, se 
sistează cauza sau sesizarea nu se acceptă spre examinare pentru motivul 
că ţine de competenţa altei instanţe, Curtea va închide calea soluţionării 
litigiilor.

În opinia autorului, la pronunţarea deciziei din 7 mai 2007 privind 
respingerea sesizării Curtea şi-a interpretat prea larg competenţa.

Şi ultimul moment. Necesită să fie publicată opinia separată a judecăto-
rului constituţional sau nu? Considerăm că răspunsul trebuie să fie afirma-
tiv. Despre aceasta ne vorbeşte practica CEDO şi practica Curţilor Consti-
tuţionale europene.

Dar cum rămâne cu problema în cauză în Republica Moldova? Ne referim 
la nepublicarea opiniei separate a subsemnatului asupra deciziei Curţii din 7 
mai 2007, prin care s-a respins sesizarea de a interpreta sintagmele „cultele 
religioase sînt autonome, ... de stat” şi „cultele religioase sînt separate,... de 
stat” din art.31 din Constituţie.

În legătură cu acest fapt evidenţiem câteva momente:
1. Printr-o dispoziţie administrativă a Preşedintelui Curţii Constituţio-

nale din 15 mai 2007, s-a decis să se publice decizia din 7 mai 2007 (MO 
nr.67-69 din 18 mai 2007) fără opinia separată, fapt prin care a fost încăl-
cată prevederea despre rezultatele deliberării judecătorilor şi schimbării 
practicii Curţii.

În decizie nu s-a specificat că un judecător a votat „contra”, fapt prin care 
a fost indus în eroare publicul.

Faţă de soluţia Curţii din 7 mai 2007 se pune întrebarea: cum rămâne 
cu dreptul judecătorului de a-şi exercita liber atribuţiile în baza cunoştinţe-
459 A se vedea: A.A. Верещагин. Op.cit., p.169.
460 Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova „Despre proiectul Legii cu privire la Curtea Constituţională 

şi formarea grupului de lucru pentru elaborarea Codului jurisdicţiei constituţionale”, nr.243-ХIII din 3 
noiembrie 1994 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.15/159, p.1.
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lor speciale şi a convingerii sale, precum şi cu obligaţia de a da publicităţii 
informaţia de interes public; cum rămâne cu asigurarea independenţei jude-
cătorului şi cu dreptul său de a-şi exercita drepturile şi de a-şi îndeplini obli-
gaţiile funcţionale conform Constituţiei şi legislaţiei în vigoare? Judecătorul 
constituţional nu poate fi manipulat.

Deşi decizia nu a întrunit 6 voturi, acest lucru nu a fost specificat.
Cum rămâne cu realizarea altui drept constituţional – dreptul fiecărui 

cetăţean la informaţie? Art.34 din Constituţia Republicii Moldova prevede: 
„Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu 
poate fi îngrădit” (alin.(1)) şi „Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce 
le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra 
treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal” (alin.(2)).

2. Conform Legii cu privire la Curtea Constituţională, opinia separată 
se anexează la actul adoptat, nu la dosar, după cum s-a procedat în cazul 
respectiv. Astfel, opinia separată devine o parte componentă a acestuia. Şi 
dacă Curtea ia decizia de a publica actul, indiscutabil se publică şi opinia 
separată. Aşa prevede doctrina de drept şi practica altor Curţi Constituţio-
nale, inclusiv a CEDO.

Publicat: „Revista Naţională de Drept”, 2007, 
nr.6, pag.23
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IMPACTUL NOII PROCEDURI CIVILE DE RIDICARE  
A EXCEPŢIEI DE NECONSTITUŢIONALITATE

Victor PUŞCAŞ

Cea mai importantă victorie a reformei judiciare şi de drept în Repu-
blica Moldova, în opinia noastră, este dreptul instanţelor judecătoreşti de a 
nu aplica, la rezolvarea litigiilor, acte normative contrare Constituţiei. Acest 
drept al instanţelor judecătoreşti a fost materializat prin art. 135 alin.(1) 
lit.g) din Constituţie461. Conform lui, Curtea Constituţională „rezolvă cazu-
rile excepţionale de neconstituţionalitate a actelor juridice, sesizate de Cur-
tea Supremă de Justiţie”.

Dacă, potrivit art.31 alin.(2) din Legea nr.317-XIII din 13 decembrie 
1994462, sînt supuse controlului constituţionalităţii actele normative adop-
tate după intrarea în vigoare a Constituţiei, adică după 27 august 1994, 
atunci, conform art.II Titlul VII din Constituţie, „Legile şi celelalte acte nor-
mative (adoptate pînă la 27 august 1994. n.a.) rămîn în vigoare în măsura în 
care nu contravin prezentei Constituţii”.

În baza acestor prevederi, instanţele judecătoreşti au fost abilitate cu 
dreptul de a nu aplica la rezolvarea litigiilor actele contrare noilor prevederi 
constituţionale, putînd să le aplice doar după avizarea pozitivă în baza 
controlului constituţionalităţii lor.

Vom menţiona că legislatorul, prin codurile de procedură civilă463 şi de 
procedură penală464, a creat mecanismul ridicării excepţiei de neconstituţi-
onalitate a actelor juridice.

Paralel, şi Curtea Supremă de Justiţie, responsabilă, conform Legii 
nr.789-XII din 26 martie 1996465, de aplicarea corectă şi uniformă a legis-
laţiei de către toate instanţele judecătoreşti, a cerut în permanenţă instan-
ţelor judecătoreşti să soluţioneze litigiile în baza actelor normative care nu 
contravin Constituţiei.

Prin hotărîrile sale de recomandare nr.2 din 30 ianuarie 1996466 şi nr. 7 
461 Constituţia Republicii Moldova (cu modificările şi completările operate pînă la 15.07.2004), Chişinău, 

Edit, „iulian”, 2004.
462 Legea nr.317-ХШ din 13 decembrie 1994 „Cu privire ia Curtea Constituţională”. M.O., 1995, nr.8/86 

din 07.02.1995.
463 Codul de procedură civilă a Republicii Moldova.
464 Codul de procedură penală a Republicii Moldova.
465 Legea nr.789-XII din 26.03.96 „Cu privire la Curtea Supremă de Justiţie”. M.O., 32 – 33/323 din 

30.05.96.
466 Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.2 din 30 ianuarie 1996 „Cu privire la practica aplicării de 

către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Constituţiei Republicii Moldova”. Culegere de hotărîri 
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din 19 iunie 2000467 Plenul Curţii Supreme a explicat instanţelor judecă-
toreşti necesitatea verificării la rezolvarea litigiilor a conformităţii actelor 
normative cu Constituţia şi Convenţia pentru apărarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor fundamentale468 (în continuare – Convenţia Europeană). 
Instanţele judecătoreşti urmează să aprecieze de sine stătător calitatea 
actelor normative adoptate pînă la 27 august 1994, şi în cazul în care 
contravin Constituţiei – să aplice direct Constituţia, iar în privinţa actelor 
juridice adoptate după 27 august 1994, dacă ele contravin Constituţiei – să 
ridice excepţia de neconstituţionalitate.

Acum zece ani, Curtea Supremă de Justiţie a fost abilitată cu dreptul, 
constatat şi de către Curtea Constituţională469, de a sesiza Curtea Consti-
tuţională nu numai pentru ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate la 
iniţiativa instanţelor judecătoreşti sau din propria iniţiativă la examinarea 
cauzelor judiciare, dar şi pentru controlul constituţionalităţii oricărui act 
normativ, indiferent de raporturile pe care el le reglementează şi indiferent 
de faptul dacă este aplicat la soluţionarea litigiilor sau nu. Practica judiciară 
s-a format astfel încît, anterior, Curtea Supremă de Justiţie sesiza Curtea 
Constituţională din oficiu asupra actelor normative ce ţineau de organizarea 
şi funcţionarea instanţelor judecătoreşti şi în special dacă limitau indepen-
denţa judecătorului.

Crearea mecanismului ridicării excepţiei de neconstituţionalitate s-a 
aflat permanent în vizorul legislativului. Este de ajuns să menţionăm că 
legislatorul deja de trei ori a examinat acest mecanism statuat de Codul de 
procedură civilă – prin Legea nr. 942-XIII din 18 iulie 1996470, Legea nr. 225-
XV din 30 mai 2003471, Legea nr. 244-XVI din 21 iulie 2006472.

Scopul urmărit de legislativ, în opinia noastră, a fost şi rămîne ca instan-
ţele judecătoreşti să rezolve litigiile judiciare în conformitate cu Constitu-
ţia Republicii Moldova şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova 
este parte.

Problema poartă un caracter atît juridic, cît şi politic: poate Republica 

explicative ale Curţii Supreme de Justiţie. Chişinău, 2002 pag. 9 – 13.
467 Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 17 din 19.06.2000 „Privind aplicarea în practica judici-

ară de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor fundamentale”. Culegere de hotărîri explicative ale Curţii Supreme de Justiţie, Chişinău, 
2002, pag. 18-20.

468 Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Tratate Interna-
ţionale. Volumul I. Chişinău, 1999. pag. 341.

469 Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.15 din 06.05.1997 „Cu privire la interpretarea art. 135 alin.(1) lit.„g” 
din Constituţie”. M.O., nr.33 – 34/14 din 22.05.1997.

470 Legea nr.942 din 18.07.96 „Pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă”. Art.I pct.3. 
M.O., nr.81 – 82/763 din 19.12.1996.

471 Legea nr.225-XV din 30.0 5.2003 „Codul de procedură civilă”. M.O., nr.111 –115/451 din 12.06.2003.
472 Legea nr. 244-XVI din 21.07.2006 „Pentru modificarea şi completarea Codului de procedură Civilă”. 

M.O., nr. 178 – 180/814 din 17.11,2006.
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Moldova să garanteze apărarea eficientă a drepturilor omului prin mecanis-
mele juridice naţionale şi poate ea face faţă rigorilor Curţii Europene pentru 
Drepturile Omului (în continuare – CEDO)?

Practica Curţii Constituţionale confirmă faptul că instanţele judecăto-
reşti interpretează şi folosesc în mod diferit dreptul de a aplica la rezol-
varea litigiilor numai normele de drept conforme Constituţiei şi tratatelor 
internaţionale la care Republica Moldova este parte. Adeseori, instanţele 
judecătoreşti nu ridică excepţia de neconstituţionalitate din propria iniţi-
ativă, nu examinează demersurile privind contestarea constituţionalităţii 
actelor normative de către una din părţi sau le resping neîntemeiat; une-
ori, ele ignorează supremaţia Constituţiei sau a legislaţiei naţionale faţă de 
Convenţia Europeană, nu înţeleg şi nu aplică dreptul de a ridica excepţia de 
neconstituţionalitate la orice etapă a procesului judiciar: în prima instanţă, 
în instanţa de apel sau instanţa de recurs (ordinar şi neordinar), admit alte 
nereguli în contextul dat.

Unii reprezentanţi ai puterii judecătoreşti473 socot că, atunci cînd actul nor-
mativ contravine Constituţiei, poate fi aplicată direct Convenţia Europeană.

Să exemplificăm. În cadrul controlului constituţionalităţii Legii nr.623-XV 
din 15 noiembrie 2001 în redacţia Legii nr.573-XV din 26 decembrie 2003 
pentru ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate, reprezentantul autorului 
sesizării, fiind întrebat din care motive instanţele de judecată, nefiind de 
acord cu Legea nr.573-XV, pe parcursul a mai mulţi ani, nu au ridicat excep-
ţia de neconstituţionalitate, ci au neglijat-o, a explicat ca instanţa a procedat 
astfel deoarece a aplicat direct normele Constituţiei şi normele dreptului 
internaţional care, în opinia lui, au prioritate asupra legislaţiei naţionale474.

La acest capitol, pot fi aduse şi alte exemple din practica Curţii Consti-
tuţionale475. Însă ne vom limita doar la încă un caz examinat recent de către 
Curtea Constituţională.

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Jus-
tiţie în cauzele civile nr.3rh-67/06 şi nr.3rh-76/06 a respins demersurile 
privind ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate a Legii nr.245-XVI din 
20.10.2005476. Prin această lege au fost interpretate o serie de legi privind 
reglementarea regimului vamal care, în opinia uneia din părţi, contraveneau 
voinţei iniţiale a legislatorului.

473 «Экономическое обозрение», nr.46 din 15.12.2006.
474 Hotărîrea Curţii Constituţionale din 22.12.2005 „Privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţi-

ilor art.73 alin. 6 din Legea insolvabilităţii” nr.632-XV din 14.11.2001 în redacţia Legii nr. 573-XV din 
26.12.2 003 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” M.O., 2005 nr.176-181, art. 17. 
Dosarul nr.25g/2005. Arhiva Curţii Constituţionale.

475 Dosarele nr.60a – 2001, nr.05/7g – 2001, nr.13a – 2005. Arhiva Curţii Constituţionale.
476 Legea nr.245-XVI din 20.10.2005 „Pentru interpretarea prevederilor unor acte legislative”. M.O., nr.142 

– 144/670 din 28.10.2005.
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Prin hotărîrea Curţii Constituţionale nr.20 din 30 noiembrie 2006477 
Legea nr.245-XVI din 20.10.2005 a fost declarată neconstituţională.

Este evident faptul că la rezolvarea acestor litigii instanţa judecăto-
rească nu numai că a aplicat o lege neconstituţională, dar şi-a asumat şi 
competenţa Curţii Constituţionale, lezînd astfel dreptul persoanei la o justi-
ţie echitabilă şi nepărtinitoare.

Neglijarea de către instanţele judecătoreşti naţionale a Constituţiei şi a 
necesităţii de a ridica excepţia de neconstituţionalitate în privinţa actelor 
normative contrare Legii Supreme a ţării se soldează, adeseori, cu amenzi 
considerabile aplicate de către CEDO. Aceasta se referă nu numai ia Repu-
blica Moldova, dar şi la alte state, în care nu există dreptul cetăţenilor de a 
se adresa la Curtea Constituţională cu plîngeri constituţionale.

De exemplu, în cazul S. Pronina versus Ucraina (nr.63566/00 din 
18.07.2006)478, Curtea de la Strasbourg a constatat că „în sistemul de drept 
al Ucrainei, în care persoanele fizice nu au dreptul ia adresările individu-
ale la Curtea Constituţională a Ucrainei, instanţele judecătoreşti naţionale 
sînt obligate să verifice conformitatea actelor normative cu Constituţia şi 
dacă apar suspiciuni (privind constituţionalitatea actelor, n.a.) să se adreseze 
cu demers pentru deschiderea procesului de jurisdicţie constituţională”. 
CEDO, în acest caz concret, a tras concluzia că instanţele judecătoreşti 
ucrainene de mai multe niveluri n-au făcut nici o încercare de a supune 
controlului constituţionalităţii actele normative aplicabile la soluţionarea 
litigiului. CEDO a recunoscut violarea art.6 §1 din Convenţia Europeană – 
dreptul la un proces echitabil – şi a încasat în folosul cet. Pronina 1500 euro 
în calitate de despăgubiri morale.

În cazul Boicenco versus Moldova479 Curtea de la Strasbourg a recunos-
cut următoarele: „chiar şi admiţînd faptul ca articolele invocate de Guvern 
ar fi permis detenţia reclamantului, aceasta ar contraveni art.25 din Consti-
tuţie, care prevede în termeni clari că arestarea se face în temeiul unui man-
dat, pentru o durată de cel mult 30 de zile”. Astfel, instanţele de judecată din 
Republica Moldova erau obligate să-şi conformeze activitatea mai întîi de 
toate în corespundere cu Constituţia. CEDO a încasat de la Guvernul Repu-
blicii Moldova în folosul lui Boicenco pentru acoperirea pagubei morale 40 
mii de euro, iar alte 6833 de euro – drept cheltuieli de judecată.

Anterior am menţionat despre unele probleme privind controlul consti-
tuţionalităţii actelor normative480 sesizate de către Curtea Supremă de Jus-
477 Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.20 din 30.11.2006 „Pentru controlul constituţionalităţii unor dis-

poziţii din Legea pentru interpretarea prevederilor unor acte legislative nr. 245-XVI din 20.10.2005”. 
M.O.,nr.186-188/15 din 08.12.2006.

478 Cazul Pronina versus Ucraina (nr.63566/00 din 18.07.2006) Internet http://www.umservice.net.
479 Cazul Boîcenco versus Moldova (nr.41088/05) Internet http://cmiskp.cchr.coe.int
480 V. Puşcaş. Unele probleme privind excepţia de neconstituţionalitate. Revista Naţională de Drept. Nr.4. 
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tiţie. Considerăm însă că edificarea mecanismului privind ridicarea excepţiei 
de neconstituţionalitate depinde nu numai de nivelul de responsabilitate 
şi de profesionalismul judecătorului, dar şi de calitatea legii care formează 
acest mecanism.

Iată de ce, în acest articol ne propunem să studiem mecanismul privind 
ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate stabilit de către legislator prin 
prevederile Codului de procedură civilă. Vom menţiona că acest mecanism 
a suportat, pe parcursul ultimilor ani, cîteva modificări.

Art.11 din CPC în redacţia Legii nr.942-XIII din 18 iulie 1996 stipula că 
„Dacă în procesul judecării pricinii instanţa de judecată stabileşte că norma 
de drept ce urmează a fi aplicată este în contradicţie cu prevederile Con-
stituţiei şi este expusă într-un act normativ care, conform Constituţiei, se 
supune controlului constituţionalităţii, examinarea pricinii se suspendă şi 
instanţa de judecată înaintează Curţii Supreme de Justiţie propunerea de a 
sesiza Curtea Constituţională. Curtea Supremă de Justiţie examinează pro-
punerea şi, fără să se expună asupra ei, se adresează Curţii Constituţionale 
cu o sesizare întocmită în conformitate cu art.39 din Codul jurisdicţiei con-
stituţionale”.

Din prevederile menţionate desprindem, în opinia noastră, următorul 
mecanism privind ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate:

– excepţia de neconstituţionalitate creează un raport triunghiular între 
(1) „partea”’ aflată în proces, ale cărei drepturi sau interese au fost 
sau vor fi lezate printr-o normă neconstituţională, (2) instanţa în faţa 
căreia se invocă excepţia şi (3) instanţa chemată să decidă asupra ei;

– excepţia de neconstituţionalitate invocată în faţa instanţei este o 
chestiune prejudicială, limitată la problema constituţionalităţii actului 
normativ aplicabil litigiului;

– propunerea privind necesitatea efectuării controlului de constituţio-
nalitate a actului normativ poate fi înaintată numai în faţa instanţei 
de judecată;

– propunerea poate fi înaintată numai la judecarea pricinii în faţa ori-
cărei instanţe judecătoreşti, cu excepţia Curţii Supreme de Justiţie, 
competenţa căreia nu se limitează doar la ridicarea excepţiei de 
neconstituţionalitate;

– norma contestată este cuprinsă într-un act normativ;
– actul normativ a fost adoptat după 27 august 1994 şi poate fi supus 

controlului constituţionalităţii;481

– propunerea poate fi înaintată la orice etapă a procesului: în prima 
instanţă, în instanţa de apel şi în instanţa de recurs;

Aprilie 2006, pag.10-20.
481 Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000 (articolul 4).M.O., nr.57-58/375 din 

18.05.2000.
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– propunerea poate fi înaintată de către una dintre părţi sau de către 
instanţă din oficiu;

– orice propunere privind controlul constituţionalităţii actului norma-
tiv se prezintă Plenului Curţii Supreme de Justiţie – unica instanţă 
împuternicită să sesizeze Curtea Constituţională;

– nici o instanţă judecătorească, inclusiv Curtea Supremă de Justiţie, 
n-a fost abilitată cu dreptul de a substitui Curtea Constituţională 
care, conform art.134 alin. (1) din Constituţie, „este unica autoritate 
de jurisdicţie constituţională în Republica Moldova”;

– examinarea cauzei se suspendă pînă ia adoptarea unei hotărîri de 
către Curtea Constituţională.

După examinarea mecanismului prevăzut de art. 11 al CPC în redacţia 
legii nr.942-XIII din 18 iulie 1996, putem deduce următoarele:

1. Independenţa instanţei judecătoreşti care avea obligaţia să verifice 
conformitatea cu Constituţia a actului normativ aplicat la rezolvarea litigiu-
lui. Dacă instanţa ajungea la concluzia că actul normativ adoptat după 27 
august 1994 contravine Constituţiei, era obligată să nu-l aplice, ci, conform 
procedurii, să-l supună controlului constituţionalităţii la Curtea Constituţio-
nală prin intermediul Curţii Supreme de Justiţie.

2. Independenţa instanţei judecătoreşti faţă de Curtea Supremă de Jus-
tiţie. Curtea Supremă nu era în drept să se pronunţe asupra sensului pro-
punerii făcute de instanţa ierarhic inferioară, dar era obligată să formuleze 
sesizarea şi să o prezinte Curţii Constituţionale.

3. Competenţa în materie a Curţii Supreme de Justiţie, ca instanţă jude-
cătorească de drept comun, şi a Curţii Constituţionale, ca instanţă de con-
trol constituţional.

4. Unitatea practicii judiciare prin prevederile legislative şi hotărîrile 
explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie.

În noul Cod de procedură civilă (în vigoare din 12.06.2003) a fost 
prevăzut art.12 care, cu unele excepţii, reglementa acelaşi mecanism.

Art.12 CPC stipula: „Curtea Supremă de Justiţie examinează propunerea 
şi, dacă aceasta este întemeiată, adresează Curţii Constituţionale sesizarea 
în conformitate cu prevederile Codului jurisdicţiei constituţionale”.

Sintagma „dacă propunerea este întemeiată” a creat, în opinia noastră, 
un şir de dificultăţi care au influenţat negativ actul justiţiei.

Astfel, prin aceste modificări:
1) s-a limitat dreptul judecătoriilor, curţilor de apel şi instanţelor judecă-

toreşti specializate de a contesta actele normative contrare Constituţiei, în 
baza cărora era necesar să rezolve litigiile;

2) în problemele aplicării normelor de drept neconforme Constituţiei 
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instanţele judecătoreşti inferioare au devenit dependente de opinia Curţii 
Supreme de Justiţie;

3) Curtea Supremă de Justiţie, contrar art. 134 alin.(1) din Constituţie, 
a devenit a doua autoritate de jurisdicţie constituţională în Republica Mol-
dova;

4) s-a redus iniţiativa judecătorească pentru controlul constituţional al 
actelor normative şi pentru ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate.

Poate că în scopul de a impulsiona controlul constituţionalităţii actelor 
normative, legislatorul, la 21.07.2006, a mai modificat legea, introducînd 
în Codul de procedură civilă un nou articol privind ridicarea excepţiei de 
neconstituţionalitate cu următorul conţinut:

„Articolul 121 Ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate.
(1). Dacă, în procesul judecării pricinii, se constată că norma de drept 

ce urmează a fi aplicată sau care a fost deja aplicată este în contradicţie cu 
prevederile Constituţiei Republicii Moldova, iar controlul constituţionalită-
ţii actului normativ este de competenţa Curţii Constituţionale, instanţa de 
judecată este în drept să sesizeze; în conformitate cu prevederile Codului 
jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională pentru a verifica consti-
tuţionalitatea actului respectiv.

(2) Sesizarea Curţii Constituţionale de către instanţa de judecată este 
admisibilă numai în cazul în care actul normativ este aplicat sau urmează a 
fi aplicat conform opiniei instanţei în pricina concretă pe care o examinează.

(3) Din momentul emiterii de către instanţă a încheierii cu privire la ridi-
carea excepţiei de neconstituţionalitate şi pînă la adoptarea hotărîrii de 
către Curtea Constituţională, procedura de examinare a pricinii sau de exe-
cutare a hotărîrii pronunţate se suspendă”.

Încercarea de a reglementa ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate 
este salutabilă. Totuşi, pot fi reţinute, în opinia noastră, şi cîteva momente 
noi, şi anume:

– dreptul, dar nu obligaţia, instanţelor judecătoreşti de a ridica excep-
ţia;

– excepţia de neconstituţionalitate poate fi ridicată în cazul constatării 
contradicţiei cu Constituţia nu doar a normei de drept care urmează 
a fi aplicată, dar şi a normei de drept care a fost deja aplicată;

– orice instanţă de judecată poate sesiza direct Curtea Constituţională;
– sesizarea Curţii Constituţionale de către instanţa de judecată este 

admisibilă numai în cazul în care actul normativ este aplicat sau, 
urmează a fi aplicat, conform opiniei instanţei, ori a fost aplicat în 
cauza concretă pe care o examinează;

– sesizarea Curţii Constituţionale poate avea loc nu numai la orice 
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etapă a procesului – prima instanţă, apel şi recurs, – dar şi la etapa de 
executare a hotărîrii pronunţate;

– pînă la adoptarea unei hotărîri de către Curtea Constituţională, se 
suspendă nu numai procedura de examinare a cauzei, dar şi proce-
dura de executare a hotărîrii judecătoreşti.

Din noua redacţie a art. 121 reiese că nu numai Curtea Supremă de Jus-
tiţie poate sesiza direct Curtea Constituţională, dar şi orice instanţă judecă-
torească din întreg sistemul judiciar, adică: judecătoriile raionale (de sector, 
municipale), curţile de apel, colegiile şi completele de judecători din Curtea 
Supremă de Justiţie, judecătoriile specializate.

Vom menţiona că şi Curtea Constituţională482, pronunţînd avizul pozi-
tiv asupra iniţiativei de modificare a art.135 din Constituţie privind dreptul 
cetăţenilor de a sesiza direct Curtea Constituţională, a semnalat necesita-
tea abilitării fiecărei instanţe de judecată cu dreptul de a ridica excepţia de 
neconstituţionalitate, excluzînd intermedierea Curţii Supreme de Justiţie.

Curtea a stipulat că „Procedura excepţiei de neconstituţionalitate, prevă-
zută de jurisdicţia constituţională, prin care cetăţenii îşi pot exercita dreptul 
de sesizare a Curţii Constituţionale pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor 
încălcate, este condiţionată de intermedierea Curţii Supreme de Justiţie, de 
remarcat în context, că nu a tuturor instanţelor de judecată, care, dacă ar fi 
antrenate în această procedură, ar putea contribui la eficientizarea justiţiei”.

Această concluzie a Curţii a fost expusă în contextul iniţiativei de modifi-
care a Constituţiei prin înlocuirea în art.135 alin.(1) lit.g) a sintagmei „Curtea 
Supremă de Justiţie” cu sintagma „instanţele judecătoreşti”.

Noile modificări generează şi un şir de întrebări:
1. Instanţele judecătoreşti vor dispune de dreptul de sesizare numai 

pentru controlul constituţional concret sau şi pentru cel abstract? Dacă 
vor putea sesiza numai în vederea controlului concret, atunci cine va apăra 
independenţa puterii judecătoreşti? Anterior, Curtea Constituţională a cur-
mat unele tentative ale celorlalte ramuri ale puterii de a limita indepen-
denţa puterii judecătoreşti. Acest lucru s-a realizat în urma sesizărilor Curţii 
Supreme de Justiţie pentru controlul constituţionalităţii actelor normative, 
adică prin controlul abstract. în orice caz, această problemă vizează Curtea 
Supremă de Justiţie care, anterior, a dispus de dreptul de sesizare pentru 
exercitarea ambelor forme de control. Aici apare întrebarea: oare art.25 din 
Legea nr.317-XIII din 13 decembrie 1994 şi art.38 din Legea nr.502-Xlll din 
16 iunie 1995483 vor specifica în calitate de subiect cu drept de sesizare 
482 Avizul nr. 1 din 16 decembrie 2004 a Curţii Constituţionale asupra proiectului de lege pentru completa-

rea art.135 şi modificarea art.136 din Constituţia Republicii Moldova. M.O., nr. 241/32 din 27.12.2004.
483 Codul jurisdicţiei constituţionale. Legea nr. 502-Xltl din 16.06.1995. M.O., nr.53-54/597 din 

28.09.1995.
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orice instanţă judecătorească? Actualmente, în calitate de subiecţi cu drept 
de sesizare sînt indicate două instanţe judecătoreşti: Curtea Supremă de 
Justiţie şi Judecătoria Economică a Republicii Moldova (Curtea de Apel Eco-
nomică).

2. Dacă legislatorul, prin noul mecanism prevăzut de art.121 CPC, are 
în vedere dreptul fiecărei instanţe judecătoreşti de a sesiza direct Curtea 
Constituţională, atunci cum rămîne cu conţinutul art.135 lit.„g” din Consti-
tuţie, care stipulează că numai Curtea Supremă de Justiţie este în drept să 
sesizeze Curtea Constituţională prin ridicarea excepţiei de neconstituţiona-
litate?

Făcînd o analiză a formelor şi conţinutului mecanismelor privind ridica-
rea excepţiei de neconstituţionalitate, introduse de legislator în Codul de 
procedură civilă la 18.07.1996, 30.05.2003 şi la 21.07.2006, vom observa, 
în opinia noastră, că mai puţine întrebări privind calitatea legislativă ridica 
prima formă, introdusă la 18.07.1996, deoarece ea se referă direct la excep-
ţia de neconstituţionalitate – adică la controlul actului normativ aplicabil 
la soluţionarea litigiului – şi astfel era conformă cu lit.g) alin.(1) art.135 din 
Constituţie.

Însă problema există. Creşterea numărului de cauze pierdute la CEDO 
determină factorii de decizie din ţară să caute noi soluţii. Ca exemplu 
poate servi sesizarea ministrului justiţiei la Curtea Constituţională pentru 
interpretarea oficială a art.135 din Constituţie în aspectul deschiderii 
accesului cetăţenilor la Curtea Constituţională printr-o lege organică. Prin 
Decizia nr.21 „b”484 din 04.12.2006, asupra sesizării în care se sugera ideea 
interpretării indirecte a art.135 din Constituţie prin interpretarea sensului 
dispoziţiilor constituţionale cu referire la atribuţia Parlamentului privind 
legiferarea printr-o lege organică a adresărilor individuale ale cetăţenilor la 
Curtea Constituţională, Curtea n-a acceptat spre examinare sesizarea amin-
tită, apreciind-o ca lipsită de obiect. Neacceptînd sesizarea, Curtea a conchis 
că „intenţia de a abilita Curtea cu atribuţii în materia exercitării jurisdicţiei 
constituţionale poate fi realizată numai pe calea revizuirii Constituţiei – lege 
constituţională. Abilitarea Curţii cu atribuţii în materia jurisdicţiei constituţi-
onale fără modificarea Constituţiei ar însemna de fapt revizuirea statutului 
constituţional al Curţii, destinaţia şi semnificaţia activităţii căreia este de a 
garanta supremaţia Constituţiei”.

La acest capitol vom mai adăuga că art. 135 din Constituţie – privind 
atribuţiile Curţii Constituţionale – poartă un caracter exhaustiv. Cuprinsul 
acestui articol, în comparaţie, de exemplu, cu art. 66 privind atribuţiile Par-

484 Decizia Curţii Constituţionale nr. 21 „b” din 04.12.2006 „Asupra sesizării pentru interpretarea art.135 
din Constituţia Republicii Moldova. M.O., nr. 189-192/16 din 15.12.2006.
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lamentului, sau cu art.86, art.87 şi art.88 privind atribuţiile Preşedintelui 
Republicii Moldova, nu prevede exercitarea altor atribuţii prin lege, decît 
cele prevăzute de art.135 din Constituţie, ceea ce, în opinia noastră, este 
o lacună legislativă. Vom menţiona că constituţiile altor ţâri prevăd abilita-
rea curţilor constituţionale cu noi atribuţii prin legi organice. în Constituţia 
României, de exemplu, prin Legea din 18 septembrie 2003485, în art.144 au 
fost operate următoarele completări: ,,i) îndeplineşte şi alte atribuţii prevă-
zute de legea organică a Curţii”.

Dacă nu există intenţia de a modifica Constituţia, atunci este necesar, 
în opinia noastră, de a păstra mecanismul introdus la 18.07.1996 şi de a-l 
perfecţiona, soluţionînd pe această cale problemele apărute în practica judi-
ciară.

Totodată, în opinia noastră, fără a modifica articolul 135 alin.(1) lit.g) din 
Constituţie, ar putea fi recunoscut aplicabil următorul mecanism, şi anume: 
introducerea în art. 25 al Legii cu privire la Curtea Constituţională a unui nou 
subiect – persoana individuală şi colectivă sau persoana fizică şi juridică (nu 
se exclude îmbinarea subiecţilor) şi completarea cu următorul text a art.38 
din Codul jurisdicţiei constituţionale: dreptul de sesizare îl au „persoanele, 
individual sau colectiv, în cazurile cînd prin norma contestată, aplicată sau 
care urmează a fi aplicată într-o cauză judiciară, le-au fost sau. le vor fi lezate 
drepturile şi libertăţile fundamentale garantate de Constituţie sau de trata-
tele internaţionale la care Republica Moldova este parte”.

Considerăm că aceste modificări nu pot afecta concepţia mecanismului 
ridicării excepţiei de neconstituţionalitate, fapt recunoscut şi de practica 
constituţională a altor ţări. Urmează ca legislatorul să rezolve această pro-
blemă revizuind lista subiecţilor cu drept de sesizare.

În această ordine de idei putem concluziona următoarele:
1. Mecanismul de ridicare a excepţiei de neconstituţionalitate, pentru a 

fu recunoscut legal, constituţional şî absolut clar pentru aplicare, trebuie să 
înglobeze astfel de principii constituţionale, cum ar fi asigurarea accesului 
la justiţie, asigurarea dreptului ia apărare, asigurarea dreptului la o justiţie 
echitabilă şi altele.

2. Mecanismul de ridicare a excepţiei de neconstituţionalitate impune 
modificarea formei şi a conţinutului cererii de chemare în judecată. Cererea 
de chemare în judecată, în opinia noastră, trebuie să conţină esenţa încălcă-
rii sau a pericolului privind încălcarea drepturilor, libertăţilor sau intereselor 
legitime ale reclamanţilor şi să indice concret normele actelor normative, 
prevederile constituţionale şi prevederile tratatelor internaţionale la care 
Republica Moldova este parte. Avînd în vedere numărul crescînd al cauzelor 
485 Justiţia Constituţională. Revista nr.4, 2003, Chişinău, pag.38.
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pierdute la CEDO de către Republica Moldova, este timpul de a perfecţiona 
procedurile jurisdicţionale şi de a ie aduce în conformitate cu procedura 
Curţii de la Strasbourg. Doar este clar că CEDO nu va accepta spre exami-
nare cererile persoanelor fizice şi juridice, dacă acestea nu vor întruni, în 
opinia reclamanţilor, cazuri de violare a normelor Convenţiei Europene şi nu 
vor conţine argumentarea privind legătura cauzală între acţiunile statului şi 
Convenţia Europeană.

3. Partea esenţială a mecanismului de ridicare a excepţiei de neconstitu-
ţionalitate trebuie să devină conştientizarea de către judecătorii din Repu-
blica Moldova a necesităţii controlului obligatoriu al conformităţii cu Con-
stituţia a legii sau a altui act normativ aplicabile litigiului, în cazurile în care 
acestea trezesc suspiciuni.

Pentru a elucida definitiv şi a soluţiona problemele apărute, se impune:
1) Crearea de către Parlament sau Guvern a unui grup de lucru pentru 

definirea noului mecanism de ridicare a excepţiei de neconstituţionalitate 
prin elaborarea modificărilor ce vor fi operate în toată legislaţia privind com-
petenţa în materie a instanţelor judecătoreşti de drept comun şi a Curţii 
Constituţionale.

2. Generalizarea practicii judiciare şi a jurisdicţiei constituţionale în pro-
blema ridicării excepţiei de neconstituţionalitate şi adoptarea unei hotărîri 
explicative de către Plenul Curţii Supreme de Justiţie.

În opinia noastră, luarea în considerare a propunerilor şi concluziilor 
menţionate în acest articol va permite, în mare parte, ca mecanismul de 
ridicare a excepţiei de neconstituţionalitate să fie operabil şi eficient.
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РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА В 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ.  

ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Виктор ПУШКАШ

(Из выступления, представленного в Софии на международной 
конференции, посвященной 15-летию Конституционного Суда 
Республики Болгария)
Демократия, конституционализм и правовое государство являются 

основными ценностями демократического общества, особое место в 
реализации конституционных принципов которого отведено Консти-
туционному Суду.

По большому счету Молдову и Болгарию объединяет один и тот 
же опыт: наши государства идут по пути консолидации демократии, 
основных прав и свобод и конституционализма. Конституция Респу-
блики Молдова подобно Конституции Республики Болгарии создает 
необходимые предпосылки для построения реальной демократии, 
для эффективной деятельности политического плюрализма и обо-
сновывает необходимость создания новых институтов, в том числе 
Конституционного Суда, наделенного широкими полномочиями, цель 
которых – гарантирование верховенства Конституции.

Пятнадцатилетний юбилей Вашего Конституционного Суда – это 
значимый этап в развитии государственности Республики Болгарии и 
служит поводом не только для подведения итогов деятельности дан-
ного важного института, но и для определения в то же время его роли 
и места в обеспечении функционирования государственных и социаль-
ных органов в демократическом обществе. В положительном плане об 
этом сказано в выступлениях Президента Болгарии Георги Пырванова 
и во многих других выступлениях. Мы разделяем эти оценки.

Аналогичное событие, связанное с юбилеем Конституционного 
Суда, праздновал народ Республики Молдова в 2005 году, отличие 
лишь в том, что в минувшем году мы отмечали 10 лет деятельности 
данного института, очевидцем которого были и Вы господин Предсе-
датель Конституционного Суда Болгарии.

Конституционный Суд Республики Молдова начал свою деятель-
ность 23 февраля 1995 года. Впервые в истории нашего государства 
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был создан институт, главное назначение которого – гарантирование 
верховенства Конституции, обеспечение реализации принципа разде-
ления государственной власти на законодательную, исполнительную 
и судебную и гарантирование взаимной ответственности государства 
и гражданина.

Воспринятый в начале с определенной настороженностью, порой 
даже игнорируемый отдельными органами власти, Конституционный 
Суд, будучи малоизвестной обществу инстанцией, постепенно, но 
уверенно заявил о себе как о важной составляющей правового госу-
дарства. Более того, из множества концепций обновления института 
права и совершенствования законодательства идея конституционной 
юрисдикции была одобрена и поддержана обществом.

За 11 лет Конституционный Суд Республики Молдова по призна-
нию общества утвердился и продолжает утверждаться, как институт 
с большим потенциалом, способный отстоять Конституцию, пользу-
ющуюся всеобщим доверием и признанием, который выступает не 
только в роли арбитра властей, но и в качестве «негативного зако-
нодателя», способствуя своей деятельностью совершенствованию 
законодательства. Он стал одним из влиятельных государственных 
институтов, необходимость и возрастающую эффективность кото-
рого сегодня никто не ставит под сомнение. Несмотря на то что за 
этот промежуток времени у власти находились политические партии 
с различными программами и идеологиями, Конституционный Суд 
доказал свою последовательность, основывая вынесенные решения 
на Конституции и международных договорах, одной из сторон кото-
рых является Республика Молдова. На протяжении своей деятельно-
сти Суд рассмотрел ряд вопросов, относящихся к основным правам и 
свободам человека, подтвердив необходимость строгого их соблю-
дения согласно букве и духу Высшего закона. Создана собственная 
юрисдикционная практика в вопросах, касающихся собственности, 
местного публичного управления, права избирать и быть избранным, 
судебной власти и др.

Строго следуя принципу самоограничения, Конституционный Суд 
доказал, что он не является ни «субститутом законодателя», хотя его 
поле деятельности часто находится в «серой зоне», у слияния закона 
и политики, ни «субститутом судьи», так как не вмешивается в раз-
решение по существу дел, относящихся к общей юрисдикции, – это 
суверенное полномочие судебной власти. В другом аспекте. Суд 
постепенно утвердился в общественном мнении как инстанция по 
укреплению демократических институтов, как инстанция для граж-



463

JUSTIȚIA CONSTITUȚIONALĂ

дан, в которую они могут обратиться посредством парламентских 
адвокатов, Высшей судебной палаты или депутатов, в случае ущем-
ления их основных прав и свобод, Жизнь показала, что в обществе 
переходного периода подобные опасности могут возникнуть в любое 
время. Этот факт выявляет необходимость существования института 
«стража» Конституции и соблюдения основных прав человека.

Многочисленными постановлениями Конституционный Суд 
добился устранения несоответствий между законодательством и 
Высшим законом. При осуществлении своих полномочий Конститу-
ционный Суд ссылается в вынесенных решениях, как на положения 
Конституции и международных договоров, частью которых является 
Республика Молдова, так и на юриспруденцию Европейского суда по 
правам человека.

Деятельность Конституционного Суда Республики Молдова 
направлена на создание устойчивой атмосферы в развитии общества, 
на построение правового, демократического государства путем при-
нятия объективных решений, путем разрешения противоречий между 
ветвями власти.

Во-первых, это делается тремя путями, или тремя способами, 
посредством контроля соответствия законов и других нормативных 
актов положениям Конституции Республики Молдова. Основная дея-
тельность Конституционного Суда состоит в осуществлении кон-
ституционного контроля актов, изданных Парламентом, Президен-
том Республики Молдова и Правительством, в аспекте обеспечения 
соблюдения конституционных ценностей в процессе законотворче-
ства.

Конституционный Суд принял ряд важнейших решений, направ-
ленных на утверждение демократии, защиту частной собственно-
сти, отмену разного рода ограничений в сфере защиты прав и свобод 
граждан, свободный доступ к правосудию, на свободу политических 
партий, свободу собраний и др.

Так, отметим, например, роль Конституционного Суда в разре-
шении конфликта, возникшего в 2001 году, когда Правительство 
Республики Молдова путем принятия постановления заключило 
соглашение с компанией SGS Societe Generale de Surveillance, ввело 
обязательную предотгрузочную инспекцию импортируемых товаров 
на территорию Республики Молдова, назначило (без проведения тен-
дера) данную компанию в качестве поставщика услуг по предотгру-
зочной инспекции импортируемых товаров и утвердило Положение о 
внедрении предотгрузочной инспекции импортируемых товаров.
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Несмотря на то, что Правительство могло отменить или изме-
нить собственное решение, а Парламент вправе был принять закон 
об отмене решения Правительства, ни одна из властей не разрешила 
возникший конфликт, связанный с обязательной предотгрузочной 
инспекцией импортируемых товаров, поскольку вопрос был связан 
с международными финансовыми организациями которые связаны 
кредитованием Республики Молдова с проверкой качества импорти-
рующих товаров.

И только 24 сентября 2002 года конфликт был исчерпан. Консти-
туционный Суд, осуществив конституционный контроль постановле-
ний Правительства «О предотгрузочной инспекции импортируемых 
товаров» и «Об утверждении Соглашения о предоставлении услуг по 
предотгрузочной инспекции», признал их неконституционными, так 
как они были приняты с отступлением от конституционных положе-
ний.

В своем постановлении486 Конституционный Суд указал, что 
согласно конституционным положениям основные направления 
внешнеэкономической деятельности утверждаются Парламентом, 
а Правительство обязуется обеспечивать проведение внутренней и 
внешней политики государства и принимать постановления для орга-
низации исполнения законов.

Для введения предотгрузочной инспекции импортируемых на тер-
риторию Республики Молдова товаров Парламент должен был при-
нять закон, устанавливающий первичные и общие правовые нормы, 
обязательные для исполнения, касающиеся области применения 
предотгрузочной инспекции, прав и обязанностей членов, порядка 
рассмотрения. Конституционный Суд подчеркнул, что некоторыми 
положениями Соглашения о предоставлении услуг по предотгрузоч-
ной инспекции Правительство нарушило один из основных факторов 
рыночной экономики – свободу договора и вторглось в область зако-
нодательных регламентаций, подчинив отношения в данной области 
требованиям Соглашения.

В ходе рассмотрения дела Конституционный Суд признал необ-
ходимым расширить конституционный контроль на некоторые поло-
жения Закона о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности, предусматривающие, что порядок введения предот-
грузочной инспекции устанавливается Правительством, и констати-
ровал, что они противоречат Высшему закону, который не наделяет 
Правительство правом устанавливать первичные нормы в области 
486 Постановление Суда №35 от 24 сентября 2002 года. М.О. №135-136/23 от 03.10.2002
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общественных отношений, требующих законодательного регламен-
тирования, – основание, по которому данные положения были при-
знаны противоречащими конституционному принципу разделения 
властей в государстве и соответственно неконституционными.

Другим примером служит вынесенное решение487 Конституци-
онного Суда о неконституционости Постановления Парламента от 5 
февраля 2002 года «О назначении даты всеобщих местных выборов», 
явно нарушающего право избирать и быть избранным. Конституцион-
ный Суд отметил, что данное Постановление Парламента влечет пра-
вовые последствия, ущемляющие конституционный режим. Назначая 
всеобщие местные выборы на 7 апреля 2002 года, Парламент, de jure 
и de facto, прервал действие мандата местных советников, избранных 
сроком на четыре года. Конституция и действующее законодатель-
ство не наделяют Парламент правом прерывать действие мандата 
местных выборных лиц. Наделенный законом о выборах правом при-
нимать постановления о назначении даты всеобщих или досрочных 
местных выборов, Парламент не вправе согласно ст.54 ч.(1) Консти-
туции упразднять или умалять права и основные свободы человека и 
гражданина.

Были подвергнуты конституционному контролю и некоторые 
положения Закона об административном суде, согласно которым 
административному суду неподсудны административные акты инди-
видуального характера, изданные Парламентом, Президентом Респу-
блики Молдова и Правительством, касающиеся избрания, назначения 
и смещения с публичных должностей официальных государственных 
лиц. Суд в своем постановлении488 признал конституционными дан-
ные положения, сославшись на юриспруденцию Европейского суда, 
согласно которой споры, относящиеся к занятию должности, повы-
шению и прекращению государственной деятельности, не считаются 
гражданскими спорами и, следовательно, не подпадают под действие 
гарантий ст.6 §1 Европейской конвенции о справедливом судебном 
разбирательстве. Аргументируя свою позицию, Конституционный 
Суд сослался на практику Европейского Суда, в соответствии с кото-
рой исполнение государственной должности предполагает опреде-
ленную ответственность в интересах общества или осуществление 
полномочий, которыми государственных служащих наделяет закон 
публичного права, и всегда предполагает определенную часть осу-
ществления суверенитета государства.

487 Постановление Суда №10 от 19 февраля 002 года. М.О. №33-35/3 от 07.03.2002
488 Постановление Суда №46 от 21 ноября 2002 года. М.О. №170-172/30 от 13.12.2002
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Еще одним наглядным примером служит постановление Консти-
туционного Суда489, которым были признаны неконституционными 
положения Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова, 
предусматривающие, что стороны (подсудимый, потерпевший, граж-
данский истец и гражданский ответчик), после использования обыч-
ных путей обжалования, могут подать жалобу на отмену в Высшую 
судебную палату только через адвоката. Суд отметил, что данными 
положениями нарушены принцип свободного выбора способа защиты 
и право свободного доступа к правосудию, дискриминировано право 
подачи жалобы на отмену в уголовных делах для лиц по признаку 
имущественного положения.

За 11 лет деятельности Конституционный Суд признал неконсти-
туционными, полностью или частично, 169 правовых актов, обеспе-
чил тем самым верховенство Конституции.

Во-вторых, путем дачи заключения по предложениям о пересмотре 
Конституции. Высший закон содержит положения, предусматриваю-
щие пределы его пересмотра. В частности, не допускается пересмотр 
Конституции, следствием которого было бы упразднение основных 
прав и свобод граждан или гарантий таковых.

Конституционный Суд обязан дать заключение по проекту консти-
туционного закона в течение 6 месяцев с момента его поступления.

Как свидетельствует статистика, в Конституционный Суд посту-
пило 23 обращения с инициативой о пересмотре Основного закона. В 
большинстве случаев заключения были даны положительные, отри-
цательных, полностью или частично, – 9 заключений. В частности, 
в одной из инициатив о внесении изменений в ст. 54 Конституции, 
предусматривающей ограничение осуществления прав и свобод, 
предлагалось предусмотреть возможность ограничения прав и сво-
бод граждан в чрезвычайных ситуациях.

Конституционный Суд рассмотрел предложения о пересмотре 
ст.54 Конституции, озаглавленной «Ограничение осуществления 
прав или свобод», и в двух случаях дал отрицательные заключения, 
сославшись на Всеобщую декларацию прав человека, Европейскую 
конвенцию о защите прав человека и основных свобод и ст. 142 ч.(2) 
Конституции.

Конституционный Суд подчеркнул, что государство обязано при-
нимать меры для обеспечения любому человеку достойного жиз-
ненного уровня, потребного для поддержания здоровья и благосо-
стояния его самого и его семьи, в том числе пищи, одежды, жилища, 
489 Постановление Суда №6 от 19 июля 2005 года. М.О. №101-103/12 от 29.07.2005
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медицинского ухода и необходимого социального обслуживания. И 
такую заботу государство должно проявлять во всех без исключения 
случаях. Даже в военное время оно не должно быть освобождено 
от конституционной обязанности, принимать меры по обеспечению 
жизненных потребностей своих граждан.

Проект закона был доработан и после третьего рассмотрения Пар-
ламент внес необходимые изменения в Конституцию.

Несмотря на то, что заключения носят консультативный характер, 
Парламент всегда прислушивался к мнению Конституционного Суда 
и не вносил поправок при отрицательном заключении Суда. Следует 
отметить, что субъекты, представившие проекты закона, учли пози-
цию Конституционного Суда, проект закона был пересмотрен и Пар-
ламент внес изменения в Конституцию.

И, в-третьих, путем дачи толкования Конституции. Конституци-
онному Суду предоставлено право официального толкователя Кон-
ституции. Суд вынес 30 решений об официальном толковании Кон-
ституции. Решения о толковании конституционных норм являются 
обязательными на всей территории страны.

При толковании Конституции мы стараемся не издавать новые 
правовые нормы а пронивать как можно глубже в суть конституци-
онности норм, охватить как можно глубже те феномены, явления и 
спорные ситуации которые могут просматриваться в рамки конститу-
ционной нормы.

Провозглашая на конференции точки зрения по поводу обстакт-
ного толкования Конституции или при проверки конституционности 
правовых актов о праве на создание конституционности судом новых 
правовых норм мы не разделяем. Более того, коллега из Литвы выска-
зался в таком плане, что, при проверки конституционности правовых 
актов вырабатывается доктрина конституционности суда в части соз-
дания не только правовых актов, но и новых конституционных норм 
и якобы такая доктрина может быть преодолена конституционным 
законодателем только путем изменения Конституции.

На наш взгляд, в таком случае Конституционный Суд станет сверх 
властью. Он подменит законодателя. Полагаю, что Конституционный 
суд вообще не должен вырабатывать законодательные доктрины. 
Этим должен заниматься законодатель. Более того, нам кажется, что 
при абстрактом толковании конституционных норм, позиция Консти-
туционного суда не является такой уж твердой и незыблемой. При 
абстрактной толковании, может случиться, что не будут охвачены 
какие-то конкретные споры возникающие в жизни, Ведь могут обра-



468

VALERIU KUCIUK • VICTOR PUȘCAȘ

титься в Конституционный Суд по поводу решения каких-то конкрет-
ных проблем в порядке конкретного контроля – путем разрешения 
исключительных случаях неконституционности правовых актов воз-
никших перед судами.

В таких случаях, на наш взгляд, Конституционный Суд должен быть 
готов пересматривать и иметь право пересматривать раннее данные 
им толкования в порядке абстрактного контроля.

Перечисленные способы влияния Конституционного суда в мол-
давском обществе и государстве путем проверки конституционно-
сти правовых актов, путем рассмотрения инициатив о пересмотре 
Конституции и путем толкования Конституции дают возможность 
Конституционному Суду в пределах своей компетенции обеспечи-
вать верховенство Конституции, а успехи, достигнутые на протяже-
нии 11 лет, являются убедительным свидетельством того, что своей 
деятельностью, авторитетностью принятых решений он утвердился в 
общественном сознании как институт, активно участвующий в жизни 
общества, вносящий неоценимый вклад в создание демократического 
государства.

В заключение хочу поздравить всех тех, кто заложил фундамент 
данного демократического института, поздравить народ Болгарии с 
юбилеем Конституционного Суда и особо поздравить предыдущий и 
действующий составы судей Конституционного суда, сотрудников за 
прилагаемые усилия и внесенный вклад в укрепление демократиче-
ского общества.

Надеюсь, что Конституционный Суд как гарант верховенства Кон-
ституции будет и в дальнейшем обеспечивать реализацию принципов 
правового государства.

Желаю всем тем, кто вносит свой вклад в осуществление консти-
туционной юрисдикции, новых успехов в их деятельности!
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КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА И СТАТУТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА

Виктор ПУШКАШ

Статут Международного уголовного суда, принятый 17 июля 1998 
года на Дипломатической конференции ООН, служит утверждению 
международного правосудия, утверждению сознания значимости 
идей законности и правосудия, исключению силы из арсенала дипло-
матических методов и способствует торжеству справедливости.

Как представляется, цель Международного уголовного суда 
(далее – МУС), главное назначение которого осуществление правосу-
дия и наказание лиц, совершивших тягчайшие преступления против 
человечности, – благородна и достойна поддержки.

Учреждение МУС было обусловлено тремя основными историче-
скими факторами: созданием Организации Объединенных Наций – 
международной организации по защите мира, существованием ранее 
аналогичных временных трибуналов и развитием международного 
уголовного права.

Идея создания международной уголовной юрисдикции возникла 
после первой мировой войны, несмотря на это, первые международ-
ные уголовные трибуналы были созданы только после второй миро-
вой войны – Нюрнбергский и Токийский международные военные 
трибуналы. Тягчайшие преступления, совершенные во время воо-
руженных конфликтов в бывшей Югославии и Руанде, обусловили 
создание впоследствии двух новых трибуналов: Международного 
трибунала по бывшей Югославии (1993 год) и трибунала по Руанде на 
основании Резолюции Совета безопасности ООН в 1994 году.

Хотя эти чрезвычайные инстанции функционировали на базе соб-
ственных регламентов, применяя нормы гуманитарного междуна-
родного права и информируя Совет безопасности ООН о своей дея-
тельности, они остаются инстанциями специального и чрезвычайного 
характера, так как созданы в связи с конкретными событиями, в кон-
кретном географическом регионе и в связи с совершением междуна-
родных преступлений.

Деятельность данных чрезвычайных трибуналов привлекает вни-
мание общественности, так как касается тяжких преступлений, совер-
шенных обвиняемыми.



470

VALERIU KUCIUK • VICTOR PUȘCAȘ

В мире, в котором существуют вооруженные конфликты и сопер-
ничество между странами, а международные организации не всегда 
действенны, человечеством была признана необходимость создания 
постоянного Международного трибунала.

Мир всегда ощущал потребность в международном институте, 
который был бы далек от войн и действовал только в мирное время, 
применял бы закон в целях наказания за тягчайшие международные 
преступления, в равной мере беспристрастно ко всем сторонам, вне 
зависимости от исторического момента, в который было совершено 
преступление: мирное или военное время.

Необходимость создания и функционирования МУС оправдана 
стремлением человечества остановить, прекратить и предупредить 
любое преступление международного права, наказать преступника 
(авторов преступления) в случае, когда страны, граждане которых 
являются преступниками, не могут или не хотят по определенным 
основаниям наказать их. Эти обстоятельства подтверждают значи-
мость и актуальность создания международного правосудия.

К одним из основных причин, повлекших необходимость создания 
МУС, относятся следующие490:
• Необходимость предотвратить уклонение от наказания. Отсут-

ствие наказаний способствует повторению злоупотреблений и 
снижению императивного характера прав человека и международ-
ного гуманитарного права.

• Необходимость создания противовеса неэффективности нацио-
нальных систем. Правительства могут уйти от применения наказа-
ний к собственным гражданам по следующим основаниям:
а) неспособность внутренней правовой системы осуществлять пра-

восудие в случае возникновения внутренних конфликтов;
b) политические мотивы государства;
с) нежелание отстранить лиц, занимающих политические и воен-

ные должности в государстве.
• Необходимость создания постоянного исполнительного меха-

низма. Создание МУС придаст международным уголовным стан-
дартам больше доверия и эффективности. Опыт создания чрезвы-
чайных уголовных инстанций, выводы сделанные в результате их 
деятельности, позитивные, а порой и негативные аспекты, подчер-
кнутые в специальной юридической литературе, явились базой и 
предпосылками для создания не временных, а постоянных уголов-
ных международных инстанций.

490 Oleg Balan «Curtea Penală Internaţională – progres în calea universalizării drepturilor omului şi ale 
statului de drept” Revista naţională de drept nr.2 (2) din decembrie 2000, pag.15.
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• Необходимость стать моделью правосудия. Толкование Судом 
положений о правах человека и гуманитарных международных 
норм может послужить разъяснением существующих противоре-
чий и способствовать последующему развитию. Благодаря тому, 
что все члены ООН стремятся к совершенствованию системы, МУС 
получит большую международную поддержку, чем суды времен-
ного характера.
Статут МУС на момент принятия был подписан 120 государствами, 

однако его вступление в силу было обусловлено ратификацией не 
менее чем 60 государствами. Таким образом, он вступил в силу только 
1 июля 2002 года, когда 60-ое государство представило документы о 
ратификации. На 27 сентября 2004 года документы о ратификации 
были представлены 97 государствами491. В их числе два постоянных 
члена Совета безопасности ООН (Соединенное Королевство и Фран-
ция), а также влиятельные государства, как Германия, Италия, Канада, 
Южная Африка и др. Есть среди ратифицировавших Статут государ-
ства СНГ – это Таджикистан. Отметим, что Статут не был ни подпи-
сан, ни ратифицирован рядом таких значимых государств, как США, 
Россия, Китай, Израиль.

Республика Молдова подписала, но не ратифицировала Статут 
МУС.

Не вдаваясь в подробности, связанные со значением ратифика-
ции Статута МУС Республикой Молдова (деятельность, относящаяся 
к компетенции законодательного органа), далее рассмотрим лишь 
вопросы, с которыми может столкнуться наше государство в процессе 
ратификации этого международного договора.

Будем исходить из того, что Статут МУС является международ-
ным договором, а его ратификация возможна в соответствии с зако-
ном, установленным нашим государством в силу своего суверени-
тета. Включение норм международного права в национальное право 
предусмотрено ст.4 и ст.8 Конституции, Венской конвенцией о праве 
договоров, а также Законом о международных договорах Республики 
Молдова.

Высший закон в ст.4 предусматривает, что: «Конституционные 
положения о правах и свободах человека толкуются и применяются 
в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека, пактами и 
другими договорами, одной из сторон которых является Республика 
Молдова.

При наличии несоответствий между пактами и договорами об 
491 www.un.org/News/fr-press/doscs/2002/L2979.doc.htm Communique de presse L/2979.
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основных правах человека, одной из сторон которых является Респу-
блика Молдова, и внутренними законами приоритет имеют междуна-
родные нормы».

Статья 8 Конституции закрепляет следующее: «Республика Мол-
дова обязуется соблюдать Устав Организации Объединенных Наций и 
договоры, одной из сторон которых она является, строить свои отно-
шения с другими государствами на общепризнанных принципах и 
нормах международного права.

Вступлению в силу международного договора, содержащего поло-
жения, противоречащие Конституции, должен предшествовать пере-
смотр Конституции».

Из положений Конституции Республики Молдова, а также из 
Постановления Конституционного суда №55 от 14 октября 1999 
года492 «О толковании некоторых положений ст.4 Конституции Респу-
блики Молдова» вытекают выводы, которые определяют конституци-
онные условия для присоединения к международному договору:

1. Вступлению в силу международного договора, содержащего 
положения, противоречащие Конституции, предшествует ее пере-
смотр.

2. Положения договора являются обязательными для Республики 
Молдова только с момента их вступления в силу для Республики 
Молдова. Так, нормы договора распространяются только на наруше-
ния, совершенные после вступления в силу договора и обратной силы 
не имеют. Необратимость не распространяется, однако, на нарушения 
постоянного характера.

3. Присоединившись к международного договору, Республика 
Молдова обязуется гарантировать распространение положений Ста-
тута на все лица, находящиеся под его юрисдикцией.

4. Конституционные положения о правах и свободах человека тол-
куются и применяются в соответствии с международными договорами 
и пактами только в случае присоединения к ним Республики Молдова.

5. После ратификации договор становится составной частью наци-
онального законодательства Республики Молдова и частью норм ее 
внутреннего права.

6. Если договор относится к области прав и свобод, тогда его пря-
мое применение в Республике Молдова не обусловлено какими-либо 
специальными нормативными актами, которые предусматривали бы 
исполнение обязательств, вытекающих из международного договора. 
Однако если договор относится к другой области, не к области прав 
492 Постановление Конституционного суда № 55 от 14.10.1999б М.О. № 118-119/64 от 28.10.1999 



473

JUSTIȚIA CONSTITUȚIONALĂ

человека, для его применения государство должно принять норматив-
ный акт о вступлении договора в силу.

7. При наличии несоответствий между договорами об основных 
правах человека и положениями внутренних законов Республики 
Молдова приоритет имеют международные нормы.

Высший закон Республики Молдова предусматривает условия при-
соединения к международному договору, самым важным из которых 
является юридическое соответствие положений договора Конститу-
ции. В случае если международный договор содержит положения, 
противоречащие Конституции, его ратификация возможна только 
после пересмотра Конституции.

Римский статут МУС, состоящий из преамбулы и 128 статей, пред-
ставляет собой Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс 
международного уровня. МУС находится в Гааге (Голландия), однако 
в случае необходимости, он может быть расположен в любом дру-
гом месте, согласно Статуту. Суд является международным правовым 
лицом и наделен определенными полномочиями. Суд сотрудничает 
с ООН на основании договора, принятого Ассамблеей государств-у-
частников данного Статута и заключенного в последствии Председа-
телем Суда от своего имени.

Вторая часть Статута озаглавлена: «Юрисдикция, приемлемость 
и применимое право». При определении категории нарушений, вхо-
дящих в компетенцию Суда, исходили из целесообразности сохра-
нения соответствия между терминами, закрепленными в различных 
международных документах, и в Статуте Суда. Не случайно, статья 
21 п.b) Статута предусматривает, что в соответствующих случаях Суд 
применяет международные договоры, принципы и нормы междуна-
родного права, включая общепризнанные принципы международного 
права вооруженных конфликтов. Компетенция Суда ограничивается 
тягчайшими преступлениями международного характера, которые 
включают четыре категории:

a) геноцид;
b) преступления против человечности;
c) военные преступления;
d) агрессия.
Преступление геноцида согласно Статута означает любое из 

деяний, совершенных с намерением уничтожить, полностью или 
частично, национальную или этническую, расовую или религиозную 
группу людей, в частности: убийство членов такой группы; причине-
ние тяжких телесных повреждений или умственного расстройства 
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членам группы; умышленное создание таких жизненных условий в 
группе, которые рассчитаны на ее полное или частичное физическое 
уничтожение; меры, рассчитанные на предотвращение деторождения 
в такой группе либо насильственная передача детей из одной группы 
в другую. Такие преступления наказуемы и в Республики Молдова в 
соответствии со ст. 135 Уголовного Кодекса.

Преступления против человечности в соответствии с положениями 
Статута представляют собой деяния, совершенные как часть нападе-
ния, направленного против гражданского населения: преступление, 
истребление, порабощение, депортация или принудительное пересе-
ление населения, заключение в тюрьму или другое тяжкое лишение 
физической свободы в нарушение основополагающих норм между-
народного права, пытки, изнасилование, обращение в сексуальное 
рабство, принуждение к проституции, принудительная стерилиза-
ция или любые другие формы сексуального насилия, преследование 
любой группы или общности по политическим, расовым, националь-
ным, этническим, культурным, религиозными, тендерным или иным 
мотивам, которые повсеместно признаны недопустимыми согласно 
международному праву, апартеид, другие негуманные деяния подоб-
ного характера. Преступления против человечности наказуемы в 
Республики Молдова в соответствии со ст. 137, 138, 139 Уголовного 
Кодекса.

Военные преступления означают серьезные нарушения Женевских 
конвенций от 12 августа 1949 года, другие серьезные нарушения зако-
нов и обычаев, применимых в вооруженных конфликтах немеждуна-
родного характера в установленных рамках международного права.

Преступление агрессии является тем деянием, которое может рас-
сматриваться в МУС только после признания как такового Советом 
безопасности493.

Суд может осуществлять свои полномочия только тогда, когда 
лицо, субъект расследования или уголовного преследования, явля-
ется гражданином государства, подписавшего Статут, и тогда, когда 
государство, на территории которого совершено деяние либо бездей-
ствие, является членом Статута.

Юрисдикционная компетенция Суда согласуется с Конституцией 
Республики Молдова, так как наше государство уже присоединилось 
к ряду международных договоров, осуждающих правонарушения 
против человечности: Конвенция о предупреждении преступления 
геноцида и наказания за него, принятая 9 декабря 1948 года (вступила 
493 Dumitru Diaconu „Curtea penală internaţională” Istorie şi realitate. All Beck, Bucureşti, 1999, pag.46-54
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в силу для Республики Молдова 17 июня 1993 года), Конвенция про-
тив пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 года (рати-
фицирована 31 мая 1995г.) и др.

Что касается применения юрисдикции во времени, то статья 11 
Статута предусматривает, что Суд обладает юрисдикцией лишь в 
отношении преступлений, совершенных после вступления в силу дан-
ного Статута.

Следует отметить, что наказанию подлежат все преступления про-
тив человечности, совершенные как в военное, так и в мирное время.

Часть 3 Статута содержит общие принципы уголовного права, неко-
торые из них предусмотренные и Конституцией Республики Молдова 
и Уголовным Кодексом, например:
• Согласно принципу, закрепленному в ст.22 Статута, лицо не подле-

жит уголовной ответственности на основании Статута если только 
соответствующее деяние в момент его совершения не образует 
преступления, подпадающего под юрисдикцию Суда. Определе-
ние преступления должно быть точно истолковано и не должно 
применяться по аналогии. В случае двусмысленности определе-
ние Статута толкуется в пользу лица, которое находится под след-
ствием, в отношении которого ведется судебное разбирательство 
или которое признано виновным. Аналогичные положения нахо-
дим в Высшем законе Республики Молдова (ст.22 и ст.54).

• Принцип необратимости (ст.24 Статута), согласно которому лицо 
не подлежит уголовной ответственности за деяния, совершенные 
до вступления в силу Статута, а в случае внесения изменений в 
закон, применимый к определенному делу, до вынесения оконча-
тельного решения, применяется закон, более благоприятный для 
лица, которое находится под следствием, в отношении которого 
ведется судебное разбирательство или которое признано вино-
вным. Аналогичные положения содержит Конституция Республики 
Молдова в ст.22 «Необратимость закона».

• Принцип индивидуальной уголовной ответственности, закреплен-
ный в ст.25 Статута, также предусмотренный и ст. 7 Уголовного 
Кодекса Республики Молдова.

• Другим принципом, предусмотренным ст.26 Статута, является воз-
растной ценз, согласно которому к ответственности может быть 
привлечено лицо, достигшее на момент предполагаемого совер-
шения преступления 18-летнего возраста.

• Принцип психического фактора из ст.30 Статута предусматривает, 
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что, если не предусмотрено иное, лицо подлежит уголовной ответ-
ственности и наказанию за преступление, совершенное намеренно 
и сознательно.

• Принцип, закрепленный в ст.31 Статута, об основаниях для осво-
бождения от уголовной ответственности также должен согласовы-
ваться с Конституцией.
Часть 4 Статута регламентирует состав и управление делами Суда. 

Установлено, что МУС состоит из следующих основных органов:
a) Президиума;
b) Апелляционного отделения, Судебного отделения и Отделения 

предварительного производства;
c) Канцелярии Прокурора;
d) Секретариата.
Суд состоит из 18 судей, избранных из лиц, обладающих высокими 

моральными качествами, имеющих соответствующую квалификацию 
для назначения на самые высокие должности, компетентных в обла-
стях международного права, международного гуманитарного права и 
прав человека.

Председатель, первый и второй вице-председатели избираются 
абсолютным большинством голосов судей. Они выполняют свои 
функции в течение трехлетнего срока или до завершения срока их 
полномочий в качестве судей, в зависимости от того, какой из этих 
сроков истекает ранее. Они могут быть переизбраны только один раз. 
Первый вице-председатель замещает Председателя, в случае если 
Председатель отсутствует или отведен.

Председатель вместе с первым и вторым вице-председателями 
образуют Президиум, который несет ответственность за надлежащее 
управление делами Суда, за исключением Канцелярии Прокурора, а 
также исполняют другие функции, предусмотренные Статутом.

Судьи независимы при осуществлении своих полномочий и не 
могут исполнять какую-либо другую деятельность, за исключением 
судебной.

Канцелярия Прокурора действует независимо как отдельный орган 
Суда. Она отвечает за получение передаваемых ситуаций и любой 
другой обоснованной информации о нарушениях, подпадающих под 
юрисдикцию Суда, за их изучение и осуществление расследований в 
Суде.

Канцелярия возглавляется Прокурором. Прокурор обладает всеми 
полномочиями по руководству и управлению Канцелярией. Проку-
рору оказывают помощь один или несколько заместителей, которые 
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правомочны совершать любые действия, которые должен совершать 
Прокурор в соответствии со Статутом. Прокурор и его заместители 
должны быть гражданами разных государств. Они работают на основе 
полной занятости.

Прокурор избирается путем тайного голосования абсолютным 
большинством голосов членов Ассамблеи государств–участников. 
Заместители Прокурора избираются в таком же порядке из списка 
кандидатур, предложенного Прокурором. Если во время их избрания 
не принимается решение, предусматривающее более короткий срок 
полномочий, Прокурор и его заместители избираются по 9-летний 
срок и не могут быть переизбраны. Секретариат отвечает за несудеб-
ные аспекты управления делами и обслуживания Суда без ущерба 
для функций и полномочий Прокурора.

Секретариат возглавляет Секретарь, являющийся главным адми-
нистративным должностным лицом Суда. Секретарь осуществляет 
свои функции под руководством Председателя Суда. Судьи избирают 
Секретаря абсолютным большинством голосов тайным голосова-
нием, принимая во внимание любые рекомендации Ассамблеи госу-
дарств-участников. Секретарь избирается на 5-летний срок полно-
мочий, может переизбираться один раз и работать на основе полной 
занятости.

Официальными языками Суда являются арабский, китайский, 
английский, французский, русский и испанский. Постановление Суда, 
а также иные решения по основополагающим вопросам, рассматри-
ваемым Судом, публикуются на официальных языках. Президиум на 
основании критериев, установленных в правилах процедуры и дока-
зывания, определяет, какие решения Суда могут считаться решени-
ями по основополагающим вопросам для целей данного пункта.

Часть 6 Статута предусматривает, что место судебного разбира-
тельства является местом пребывания Суда, если не будет принято 
иное решение. Процесс проходит публично, обвиняемый присут-
ствует на судебном разбирательстве.

Статья 66 Статута провозглашает принцип презумпции невиновно-
сти, согласно которому каждый считается невиновным, пока его вина 
не будет доказана в Суде в соответствии с применимым законом. Ана-
логичные положения содержит Конституция Республики Молдова в 
ст.21.

Данная часть Статута содержит положения о правах обвиняемого, 
процедурах признания виновности, защите потерпевших и свидете-
лей и их участии в разбирательстве, использовании доказательств, 
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защите информации, затрагивающей национальную безопасность, 
требования к принятию решения, возмещении ущерба потерпевшим, 
назначении обвинения и публичном оглашении приговора.

Часть 7 содержит положения о применимых мерах наказания и 
определении меры наказания. Об этом пойдет речь ниже.

Часть 8 Статута содержит положения о процедуре обжалования и 
пересмотра.

Часть 9 содержит нормы о международном сотрудничестве и 
судебной помощи. Так, положения ст.57 ч. (3), позволяющие Проку-
рору предпринимать специальные меры, относящиеся к проведению 
расследования в пределах территории государства-участника, если 
Палата предварительного производства установила, что это государ-
ство явно не способно выполнить просьбу о сотрудничестве, не нару-
шают национальный суверенитет. Вместе с тем, полномочия в обла-
сти расследования на территории государства-участника, которыми 
наделен Прокурор на основании положений ст.99 ч. (4), также должны 
быть проверены на соответствие Конституции о национальном суве-
ренитете, поскольку меры расследования могут быть применены в 
отсутствие представителей национальных судебных органов, в том 
числе при наличии обстоятельств, оправдывающих применение таких 
норм.

Часть 10 предусматривает применение и исполнение приговора, 
роль государств в исполнении наказания в виде лишения свободы, 
надзор за осуществлением приговора и условиями лишения свободы, 
перевод лица в тюрьму, последствия побега, а также пересмотр при-
говора. Некоторые вопросы, которые могут возникнуть при проверке 
норм из этой части на соответствие Конституции, рассмотрим ниже.

Часть 11 Статута посвящена Ассамблее государств-участников 
представительного и совещательного органа государств-участни-
ков Статута. Формой работы Ассамблеи является сессия, а кворум 
составляет абсолютное большинство государств-участников. Сессии 
Ассамблеи проводятся в месте пребывания Суда или в Центральных 
учреждениях ООН один раз в году и, когда этого требуют обстоя-
тельства, проводятся специальные сессии по рассмотрению бюджета 
Суда, любого вопроса, касающегося отсутствия сотрудничества, по 
изменению числа судей, рассмотрению докладов Бюро Ассамблеи, 
по принятию рекомендации подготовительной комиссии, рекомен-
дации для Президиума, Прокурора и Секретаря Суда. Каждое госу-
дарство-участник имеет один голос. В результате обсуждений при-
нимаются большинством голосов акты, называемые решениями. При 
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невозможности достижения консенсуса, если иное не предусмотрено 
в Статуте, решения по основным вопросам должны утверждаться 2/3 
голосов присутствующих и участвующих в голосовании. А решения по 
вопросам процедуры принимаются простым большинством присут-
ствующих и участвующих в голосовании стран-участниц. Ассамблея 
принимает собственные процедурные правила.

Часть 12 содержит положения о финансировании Суда. Так, рас-
ходы Суда и Ассамблеи государств-участников покрываются за счет 
создания фонда из источников прямых взносов стран-участниц, из 
средств, предоставленных ООН, а также добровольных взносов пра-
вительств, международных организаций, отдельных лиц, корпораций 
и других образований.

Все счета Суда, в том числе финансовые декларации, ежегодно 
выверяются независимым бухгалтером.

Часть 13 содержит заключительные положения, устанавливающие 
процедуру урегулирования споров, пересмотра Статута, процедуру 
подписания, ратификации, утверждения либо присоединения госу-
дарств к Статуту, вступления его в силу, а также процедуру расторже-
ния договора со Статутом.

Ратификация Статута Международного Уголовного Суда может 
привести к ряду проблем во внутригосударственном праве, в част-
ности, на уровне конституционного права. Эти проблемы касаются 
неприкосновенности высокопоставленных должностных лиц, обязан-
ности государств предавать своих граждан Суду, возможности осу-
ждения лиц на пожизненное заключение, применения прерогативы 
при помиловании, провозглашения амнистии, согласно внутригосу-
дарственному законодательству494.

Рассмотрим подробнее некоторые проблемы которые могут воз-
никнуть в процессе ратификации статута, а также возможные вари-
анты их разрешения.

1. Комплементарный (субсидиарный) характер юрисдикции МУС 
(ст.1 Статута МУС).

Согласно Конституции Республики Молдова (ст.114, ст.115) право-
судие в Республике Молдова осуществляется именем закона только 
судебными инстанциями: Высшей судебной палатой, апелляцион-
ными судами и судами.

Римский статут наделяет МУС дополнительной юрисдикцией по 
отношению к национальной судебной системе.
494 Доклад Комиссии «Демократия через право» о конституционных проблемах, возникающих 

вследствие ратификации Римского Статуса Международного уголовного суда. Конституционное 
правосудие. Вып.1(11)/2001. ст.110.
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Статья 115 ч.(3) Конституции запрещает создание чрезвычайных 
инстанций. Поскольку Римский статут исходит из принципа соблюде-
ния прав и свобод человека, создает судебные механизмы гарантиро-
вания объективного процесса, необходимо проверить, может ли МУС 
считаться чрезвычайной инстанцией. В смысле Высшего закона чрез-
вычайной инстанцией является та национальная инстанция, которая 
создана для замещения инстанций общей юрисдикции и не соблю-
дает процедуры, установленные законом.

Необходимо проверить соответствует ли МУС одной из этих двух 
категорий, судебной и чрезвычайной инстанции.

Вместе с тем, ст.4 ч.(2) Статута предусматривает, что Суд может 
осуществлять свои функции и полномочия на территории любого 
государства-участника, а ст.17 установила процедуру и условия, в 
соответствии с которыми Суд может расследовать дело, когда госу-
дарство не хочет или не в состоянии осуществить расследование 
или уголовное преследование должным образом. Применение прин-
ципа субсидиарности только в случае, когда государство намеренно 
по каким-либо другим причинам (например, распад государства) не 
выполняет свои обязанности, не может быть игнорировано, поскольку 
он вытекает из общего международного принципа pacta sunt servandа, 
сформулированного в Статуте. Принцип pacta sunt servandа закреплен 
и в Конституции Республики Молдова (ст.8). Однако осуществление 
расследования дела другими инстанциями кроме тех, которые уста-
новлены Конституцией, может быть истолковано как передача полно-
мочий, что предполагает признание новой международной судебной 
инстанции495.

В связи с принципом субсидиарности необходимо принять во вни-
мание принцип свободного доступа к правосудию, закрепленный в 
ст.20 Конституции, согласно которому: Любое лицо имеет право на 
эффективное восстановление в правах компетентными судами в слу-
чае нарушения его прав, свобод и законных интересов. Ни один закон 
не может ограничить доступ к правосудию.

Пределы данного права необходимо установить в части, касаю-
щейся защиты не только в национальной инстанции, но и в других 
судебных инстанциях, которые признаны Республикой Молдова.

Согласно положениям Статута государство может осудить пре-
ступление, совершенное его гражданином, и не передать его МУС. В 
этом контексте следует уточнить, что государство возлагает на себя 

495 Nicolae Osmochescu „Interpretarea Statutului Curţii Penale Internaţionale de către Curtea Constituţio-
nală. O etapă în procesul de ratificare a acestuia. Justiţia Constituţională nr.2/2005, pag.34.
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обязательство наказывать преступления против человечности, рати-
фицировав вышеназванные международные акты.

2. Исполнение наказания и право на помилование. В силу своего 
суверенитета наше государство установило сроки давности для при-
влечения к ответственности, а также институты амнистии и помило-
вания (ст.88 п.е) Конституции), которые предоставляют подсудимому 
частичное или полное помилование актом, изданным главой государ-
ства.

Конституционная прерогатива Парламента Республики Молдова 
объявлять амнистию дает право осужденному ожидать амнистию. 
Нужно определить, как это ожидаемое право и упомянутая прерога-
тива Парламента смогут быть реализованы применительно к гражда-
нину, осужденному Международным уголовным судом.

Римский Статут предусматривает возможность расследования 
случаев, когда срок давности или амнистия являются препятствием 
для привлечения к ответственности на национальном уровне при дру-
гих обстоятельствах, чем нежелание или невозможность государства 
обеспечить расследование и уголовное преследование. В этих слу-
чаях Республика Молдова должна задержать и передать суду лицо, 
совершившее деяние, на которое согласно национальному законода-
тельству распространяется срок давности или амнистия, необходимо 
изучить соотношение данного вопроса с осуществлением суверени-
тета.

Другой вопрос связан с исполнением наказания. В случае когда 
гражданин Республики Молдова, которому МУС вынес приговор, 
отбывает наказание в другом государстве, может возникнут опас-
ность ущемления его прав, гарантированных Конституцией. В усло-
виях, в которых ст.54 Конституции предусматривает, что осущест-
вление прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые 
предусмотрены законом, может появиться опасность их несоблю-
дения. Чтобы гарантировать конституционные права, Республика 
Молдова должна заявить о своем согласии принять своих граждан 
для отбывания наказания в стране. Так как Статут позволяет государ-
ствам обсуждать условия принятия граждан, которым вынесен при-
говор, рассмотрению подлежит и вопрос об условиях соглашения на 
принятие своих граждан с применением к ним национального зако-
нодательства и предусмотреть полное или частичное освобождение 
от наказания путем помилования и таким образом будет обеспечено 
соблюдение Статута.

3. Отсрочка расследования решением Совета безопасности (ст.16 
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Статута). Право Совета безопасности требовать отсрочки расследова-
ния или уголовного преследования сроком на 12 месяцев может огра-
ничить принцип независимости правосудия. Возможные ограничения 
состоят в том, что этим может создаться вероятность вмешательства 
какого-либо другого несудебного органа, что будет препятствовать 
уголовному преследованию национальных судебных инстанций.

Более того, подобное отлагательство может нанести непопра-
вимый ущерб государственному обвинению, в частности в области 
сбора доказательств, а также привести к нарушению права обвиняе-
мого на справедливый судебный процесс, в приемлемые сроки. Таким 
образом, ст.16 Статута МУС не следует рассматривать как подлежа-
щую применению при расследовании дел национальными институ-
тами Республики Молдова.

4. Недопустимость ссылки на должностное положение. Статья 27 
Статута МУС устанавливает иррелевантность должностного положе-
ния, а также возможность применения Статута в равной мере ко всем 
лицам, независимо от занимаемой должности, любое же должност-
ное положение, будь-то Президент страны, избранный представитель 
или служащий Правительства, ни в коем случае не освобождает лицо 
от уголовной ответственности и не является само по себе основанием 
для смягчения приговора.

Необходимо изучить данные положения Статута, поскольку Выс-
ший закон предоставляет иммунитет депутатам и Президенту страны.

Следует отметить, что целью иммунитета является защита этих 
лиц от вмешательства государства в исполнение полномочий, но ни 
коим образом не означает освобождение лиц, совершивших престу-
пление, от наказания.

Из положений, касающихся иммунитета, можно выделить два 
аспекта:

– Иммунитет гражданской и уголовной юрисдикции для обеспе-
чения независимости мнений во время исполнения должностных 
обязанностей. Статья 71 Конституции Республики Молдова предус-
матривает, что: «Депутат не может быть подвергнут преследованию 
или привлечен к юридической ответственности за голосование или 
за взгляды, выраженные при исполнении мандата». Статья 81 ч.(2) 
Конституции закрепляет: «Президент Республики Молдова обладает 
неприкосновенностью. Он не может привлекаться к юридической 
ответственности за взгляды, выраженные при осуществлении полно-
мочий».

– Установление специальных процедур ареста, уголовного пре-
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следования и рассмотрения судом, применяемых к представителям 
народа. Статья 70 Конституции предусматривает, что «Депутат не 
может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, кроме случаев 
задержания на месте преступления или привлечен к судебной ответ-
ственности без согласия Парламента, данного после заслушивания 
депутата». Статья 81 ч.(3) Конституции предусматривает, что «Пар-
ламент может принять решение о возбуждении обвинения против 
Президента Республики Молдова в случае совершения им преступле-
ния двумя третями голосов избранных депутатов». В соответствии с 
законом судебное разбирательство входит в компетенцию Высшей 
судебной палаты. Президент отстраняется от должности по праву со 
дня вступления в законную силу обвинительного приговора.

Так как не определены параметры иммунитета, будет трудно оце-
нить его согласованность с положениями Статута, и в данном случае 
необходимо рассмотреть аспекты пределов иммунитета и опреде-
лить распространяется ли иммунитет на юридическую ответствен-
ность только на национальном или и на международном уровне.

Исходя из принципов и задач Римского статута, учитывая характер 
международных правонарушений, не следует переоценивать имму-
нитет и считать его препятствием в осуществлении правосудия МУС.

По мнению ученных иммунитеты или специальные процессуаль-
ные нормы, которые могут быть связаны с должностным положением 
лица, будь то согласно национальному или международному праву, 
не должны препятствовать осуществлению Судом его юрисдикции в 
отношении такого лица. А это значит, что если указанные лица совер-
шают подсудные Суду преступления, то они не могут избежать ответ-
ственности, ссылаясь на свою неприкосновенность496.

Одно из средств решения такой конституционной проблемы – 
внесение соответствующего изменения в Конституции. Это средство 
применялось Французской, Люксембургской и Чешской Республи-
ками497.

Однако конституционное изменение, как правило, – сложный и 
трудный процесс, поэтому во избежание конституционных изме-
нений государствам предлагается толкование соответствующих 
конституционных положений так, чтобы было возможно избежать 
противоречий со Статутом. В этом случае неприкосновенность, обу-
496 Доклад Комиссии «Демократия через право» о конституционных проблемах, возникающих 

вследствие ратификации Римского Статута Международного уголовного суда. Конституционное 
правосудие, вып.1(11)/2001, стр.111

497 Loi du 14 aout 2000 portant approbation du Statut de rome de la Cour penale internationale, fait a 
Rome, le 17 juillet 1998, Memorial – Hournal officiel du Grand-Duche de Luxembourg. A-No.82, 25 
Augoust 2000
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словленную служебным положением, необходимо рассматривать как 
неприкосновенность только во внутригосударственных судах. А не в 
международных судах498.

5. Применимые меры наказания. Согласно Статуту (ст.77) Суд 
может назначить лишение свободы на определенный срок, исчис-
ляемый в количестве лет, который не превышает максимального 
количества в 30 лет лицу, признанному виновным в совершении пре-
ступления. Кроме лишения свободы Суд может назначить штраф в 
соответствии с критериями, предусмотренными в Правилах проце-
дуры и доказывания или конфискацию доходов, имущества и акти-
вов, полученных прямо или косвенно в результате преступления без 
ущерба для прав bona fide третьих сторон.

Что касается применимых мер наказания в форме штрафа или кон-
фискации, а также пожизненного лишения свободы, можем конста-
тировать, что и уголовное законодательство Республики Молдова 
предусматривает их. Однако относительно максимальных сроков 
меры наказания в виде лишения свободы до 30 лет, предусмотрен-
ных Статутом, следует отметить, что в Республике Молдова в соот-
ветствии со ст.70 Уголовного кодекса применяется мера наказания в 
виде лишения свободы от 6 месяцев до 25 лет, в случае совершения 
нескольких правонарушений – до 30 лет, в случае совокупности при-
говоров – до 35 лет.

6. Передача лиц МУС (ст.89 Статута).
Конституция Республики Молдова в ст. 18 ч.(2) устанавливает, что: 

«Граждане Республики Молдова не могут быть выданы другому госу-
дарству или высланы из страны». В силу своего национального суве-
ренитета государство защищает своих граждан, как в стране, так и за 
рубежом.

В целях исключения любых недоразумений в части, касающейся 
конституционного запрета экстрадиции своих граждан государством, 
Статут МУС делает концептуальное различие между понятиями 
«выдача» и «передача», уточняя, что «предоставление в распоряжение» 
означает доставку лица государством в суд (ст.102 п.а)), в то время как 
«выдача (экстрадиция)» означает доставку лица одним государством в 
другое государство (ст.102 п.b).

Статут МУС применяет термин «предоставление в распоряжение», 
уточняя в своих нормах, что передача лица МУС, в том числе гражда-
нина, значительно отличается от его экстрадиции другому государству.
498 Доклад Комиссии «Демократия через Право» о конституционных проблемах, возникающих 

вследствие ратификации Римского Статута Международного уголовного суда. Конституционное 
правосудие, вып.1(11)/2001, стр.112



485

JUSTIȚIA CONSTITUȚIONALĂ

В смысле Статута между терминами «предоставление в распоря-
жение» и «экстрадиция» существует как концептуальное, так и проце-
дурное различие, поскольку касается различных субъектов.

Такого же мнения придерживаются и другие теоретики, которые 
определяют, что выдача преступников международному трибуналу, 
представляют собой особую разновидность экстрадиции. Такие слу-
чаи не являются предметом межгосударственных отношений. Запрос 
о выдаче поступает от трибунала или от обвинителя трибунала но не 
от государства499.

В Германии 29 ноября 2000 года была принята поправка к части 2 
ст. 16 Основного закона, которой делается специальное исключение 
из ранее безусловного запрета на выдачу собственного гражданина за 
пределы Германии. Первоначальный текст («Ни один немец не может 
быть выдан за пределы Германии») был дополнен фразой «Законом 
может быть предусмотрено иное правило, допускающее выдачу госу-
дарству-члену Европейского Союза или Международному суду, при 
условии соблюдения принципов правового государства»500.

Французская Конституция от 8 июля 1999 года была дополнена 
новой статьей, гласящей: «Республика признает юрисдикцию Меж-
дународного уголовного суда как она предусмотрена положениями 
договора, подписанного 18 июля 1998 года»501.

В Чехии Палата депутатов уже отклоняла правительственный про-
ект поправки к Конституции. Проект новой ст.112а предусматривает 
изъятия из неприкосновенности высших должностных лиц, из пра-
вила невыдачи собственных граждан и из президентской прерогативы 
осуществлять помилование в тех случаях, когда возникает конкуриру-
ющая юрисдикция Международного уголовного с уда502.

Конституция Республики Молдова на государственном языке при 
дословном переводе предусматривает в ст.18 ч.(2), что: «Граждане 
Республики Молдова не могут быть экстрадированы или высланы из 
страны». Так как конкретизируется «из страны», а не уточняется «куда», 
может казаться, что запрет передачи своих граждан носит общий 
характер и касается как другого государства, так и МУС.

Может возникнуть недоразумение в связи с тем, что Конституция 
Республики Молдова на русском языке, текст которой является иден-
499 Тюркель Грегов. «Сопоставление национальных и международных юридических процедур: 

к вопросу о выдаче». Международная судебная Конференция в Будапеште, 24-26 мая 2001, 
стр.93, архив конституционного суда.

500 Тузмухамедов Б.Р. «Римский Статут Международного уголовного суда: возможные вопросы 
конституционности». Московский журнал международного права № 2/2002/46, стр.168

501 www.senat.fr/dossierieg/pjl99-2220.html
502 http://222.iccnow.org/html/contry/html
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тичным Конституции на государственном языке, предусматривает в 
этой статье: «Граждане Республики Молдова не могут быть выданы 
другому государству или высланы из страны».

Чтобы исключить любые сомнения относительно содержания 
вышеназванных конституционных запретов, а также их согласован-
ности со Статутом МУС, необходимо более детальное рассмотрение 
следующих средств:

– изучение всех конституционных положений, изменение которых 
необходимо в целях обеспечения соответствия со Статутом;

– укрепление новой статьи в Конституции, которая даст возмож-
ность решить конституционные проблемы, связанные с ратифика-
цией Статута и избежать необходимости делать исключение по отно-
шению к каждой конкретной статье;

– расширенное толкование отдельных положений Высшего закона, 
которое даст возможность избежать противоречий со Статутом;

– принятие закона о сотрудничестве с МУС.
Безусловно, вышеизложенное не исключает дискуссий и обсужде-

ний данной темы в контексте ратификации Статута Международного 
уголовного суда.

Опубликовано: Журнал «Закон и жизнь», №4б 
2006г.



487

JUSTIȚIA CONSTITUȚIONALĂ

TERMENUL REZONABIL PENTRU EXAMINAREA  
CAUZELOR CIVILE ŞI PENALE

Victor PUŞCAŞ

Integrarea europeană a Republicii Moldova presupune implementarea 
tot mai largă a standardelor internaţionale în domeniul justiţiei.

Aderînd la diferite principii şi exigenţe ale dreptului internaţional, spe-
cialiştii tot mai des abordează problema termenelor de examinare a cauze-
lor civile şi penale, care în majoritatea ţărilor europene sînt de durată mai 
lungă. Fiind criticaţi în legătură cu tărăgănarea examinării unor cauze civile 
şi penale, judecătorii arată spre Europa – acolo examinarea cauzei într-un 
an-doi nu miră pe nimeni.

Asemenea poziţie distonează cu opiniile expuse din ce în ce mai insistent 
în societate de a stabili termene concrete de examinare a cauzelor civile şi 
penale.

Socotim că ambele puncte de vedere necesită un comentariu detaliat, 
deoarece este vorba de un drept fundamental – accesul liber la justiţie.

„Includerea acestui drept fundamental printre principiile de organizare 
şi realizare a justiţiei se impune, întrucît el implică şi o astfel de regulă de 
bază, exprimată prin dreptul persoanei de a se adresa acelor instanţe pe 
care legea i le pune la dispoziţie pentru ocrotirea drepturilor şi intereselor 
sale legitime”503.

Vom accentua că, potrivit art.20 din Constituţie: „(1) Orice persoană are 
dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti compe-
tente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale 
legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie”504.
Principiul constituţional privind accesul liber la justiţie înglobează un şir 

de alte principii şi exigenţe. Pentru ca el să funcţioneze deplin, este necesar 
ca statul să dispună de instanţe judecătoreşti fondate prin lege, indepen-
dente şi imparţiale, dotate cu cele necesare pentru înfăptuirea justiţiei.

După cum constată Ioan Leş, „este esenţial ca tribunalul la care are acces 
cetăţeanul să aibă competenţă în plină jurisdicţie, în sensul de a i se recu-
noaşte dreptul de a examina cauza în fond, respectiv atît în privinţa proble-
melor de fapt, cît şi a celor de drept. ... Tribunalul trebuie să fie independent 
503 Gavril Iosif Chiuzbaian. Sistemul puterii judecătoreşti. Editura CONTINENT XXI, Bucureşti, 2002, pag.95.
504 Constituţia Republicii Moldova (cu modificările şi completările operate pînă la 15 iulie 2004) Chişinău, 

2004.
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şi imparţial pentru a garanta o judecată echitabilă. În acest scop, tribunalul 
trebuie să ţină seama şi de alte exigenţe de ordin procesual, cum sînt cele 
privitoare la prezumţia de nevinovăţie, publicitatea dezbaterilor, egalitatea 
părţilor în faţa justiţiei, soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil, garan-
tarea contradictorialităţii etc.”505.

Doctrina juridică divizează termenele în funcţie de factorul care stabi-
leşte durata lor – termene legale şi termene judiciare.

„Termenele judiciare”, constată I.Dolea, deşi rămîn, în principiu, la lati-
tudinea organului judiciar, nu pot ieşi din limita raţionamentului şi în acest 
aspect sînt puse sub control de către factorul rezonabilităţii”506.

Ne vom opri la unul din principalele aspecte ale principiului accesului 
liber la justiţie: soluţionarea cauzelor judiciare în termen rezonabil.

Dar mai întîi să urmărim evoluţia acestui aspect în legislaţia de pro-
cedură civilă şi penală de care s-a condus sistemul judiciar de-a lungul 
a cîtorva decenii. Vom accentua că sistemul administrativ de comandă a 
cuprins şi justiţia.

Articolul 108 din Codul de procedură civilă, adoptat la 26 decembrie 
1964507, stipula: „Pricinile privitoare la plata pensiilor de întreţinere (ali-
mente), repararea daunei cauzate prin schilodire sau altă vătămare a sănătă-
ţii, precum şi în legătură cu pierderea întreţinătorului şi pricinile privitoare la 
pretenţiile ce izvorăsc din raporturile juridice de muncă trebuie să fie jude-
cate de prima instanţă, dacă părţile se află în acelaşi oraş sau raion, cel tîrziu 
după zece zile, iar în celelalte cazuri – cel tîrziu după douăzeci de zile din 
momentul primirii cererii. Celelalte pricini civile urmează să fie judecate cel 
tîrziu după o lună din momentul primirii cererii”.

Prin Legea nr.316 din 9 decembrie 1994508, articolul 108 a fost modifi-
cat. În alineatul doi sintagmele „cel tîrziu după zece zile” şi „cel tîrziu după 
douăzeci de zile” au fost substituite, respectiv, cu „cel tîrziu după douăzeci 
de zile” şi „cel tîrziu după o lună”, iar textul „cel tîrziu după o lună” a fost 
substituit cu textul „cel tîrziu după două luni”.

Prin Legea din 18 iulie 1996509 articolul 108 a fost exclus.
Pînă la adoptarea noului Cod de procedură civilă, la 5 iunie 2003, legisla-

ţia de procedură civilă nu conţinea nici o reglementare privind termenele de 
rezolvare a cauzelor civile. La fel ca pe parcursul a 20-30 de ani, statistica, 
505 Ioan Leş „Sisteme judiciare comparate”. Bucureşti, Editura ALL Beck. 2002.
506 Igor Dolea. Dreptul la judecarea cauzei într-un termen rezonabil şi unele probleme de procedură penală. 

Revista „Legea şi viaţa” nr.,1 2000, pag.20.
507 Ucazul Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM din 6 mai 1982 privind introducerea unor modificări în 

art.108 CPC, adoptat la 26 decembrie 1964.
508 Legea nr.316 din 9 decembrie 1994 privind modificarea art.108 din CPC, adoptat la 26 decembrie 

1964.
509 Legea din 18 iulie 1996 privind excluderea art.108 din CPC, adoptat la 26 decembrie 1994 (M.O. 1996, 

nr.81-82).
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coordonată de Ministerul Justiţiei, impunea cerinţa prezentării datelor pri-
vind termenele de examinare a cauzelor.

Similar au fost reglementate termenele şi în procedura penală.
Art.212 intitulat „Termenele de judecare a cauzei penale” în redacţia ini-

ţială a Codului de procedură penală510 stipula: „Examinarea cauzei penale în 
şedinţă de judecată va începe cel tîrziu peste cincisprezece zile de la darea 
ordonanţei judecătorului sau a încheierii şedinţei dispozitive de trimitere în 
judecată a învinuitului”.

În CPP, ediţia anului 1985511, articolul 212 a suportat doar modificări 
redacţionale, fiind păstrate aceleaşi termene. Însă prin Legea nr.316-XIII 
din 9 decembrie 1994512 capitolul douăzeci şi unu din titlul IV al CPP a fost 
modificat. Articolele 200-212, care conţineau reglementări esenţiale, înde-
osebi despre termenele de judecare a cauzelor penale, au fost excluse.

Şi abia în anul 2000, prin Legea nr.1090 din 23 iunie 2000, a fost intro-
dus în Codul de procedură penală art.121 „Durata procedurii judiciare”.

După cum vedem, vechea legislaţie, cu unele excepţii, nu obliga jude-
cătorii să soluţioneze în termene concrete majoritatea cauzelor civile şi 
penale. Legea impunea începerea examinării cauzelor în termenele respec-
tive după efectuarea unor acţiuni preparatorii.

Însă executivul, care administra sistemul judiciar, cerea ca orice dosar să 
fie soluţionat într-un termen cît mai scurt. În acest sens se ţinea o evidenţă 
statistică strictă, respectarea acestor reguli fiind absolut obligatorie pentru 
toţi judecătorii. În acelaşi timp toţi înţelegeau că rezolvarea rapidă a cauzelor 
influenţa negativ asupra calităţii.

Însă exista practica supravegherii din partea Preşedintelui şi a locţiitorilor 
Preşedintelui Judecătoriei Supreme, a Procurorului General al Moldovei şi a 
locţiitorilor săi, a Preşedintelui şi a vicepreşedinţilor Judecătoriei Supreme a 
URSS şi a Procurorului General şi adjuncţilor Procurorului General al Uniunii 
Sovietice. Acest cerc de persoane avea dreptul oricînd, cu o singură excepţie 
(după un an de zile nu putea fi înrăutăţită situaţia condamnatului în cazul 
pentru care a fost judecat), să iniţieze casarea oricărei decizii judecătoreşti.

Aceste persoane, activînd în sistemul administrativ de comandă, şi după 
1 an, şi după 10-20 ani puteau comite imixtiuni în actul justiţiei, puteau 
închide sau deschide supapa justiţiei în funcţie de directiva promovată de 
regim.

Siguranţa raporturilor juridice era redusă la zero. Nimeni nu putea fi 
510 Articolul 212 în redacţia iniţială a CPP, adoptat la 24 martie 1961.
511 Articolul 212 din CPP, redactat în 1985 Editura „Cartea Moldovenească” 1985.
512 Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.316-XIII din 9 decembrie 1994 M.O. 

din 09.02.1995.
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sigur că la apariţia unor factori subiectivi cauza pornită şi soluţionată cu 
mulţi ani în urmă nu va fi judecată din nou.

În prezent se vorbeşte despre necesitatea introducerii termenelor 
concrete de examinare a cauzelor civile şi penale: 10 zile, o lună … şi basta. Şi 
nu se observă că, la fel ca în regimul sovietic, se practică statistica judiciară. 
Ca şi 30-40 de ani în urmă, judecătorilor li se cere să examineze dosarele 
nu în termene rezonabile, dar în termene concrete: pînă la 2 luni, pînă la 
3 luni etc. În rapoartele anuale despre înfăptuirea justiţiei continuă să se 
consemneze numeric cîte dosare penale, civile, de contencios administrativ 
şi economice au fost examinate în termene concrete. De exemplu, în 
Informaţia despre activitatea instanţelor judecătoreşti în anul 2005513 se 
menţionează că au fost examinate în termene de pînă la 3 luni 91,7% de 
cauze penale, în termene de pînă la 2 luni – 81% de cauze civile, 71,7% de 
cauze de contencios administrativ şi 87,5% de cauze economice.

Însă dacă pentru vechiul sistem judiciar aplicarea acestor criterii era 
explicabilă, în cazul sistemului judiciar actual ele nu mai sînt operabile. 
Astăzi eficacitatea justiţiei trebuie să fie apreciată doar după criteriul 
calităţii actului justiţiei pronunţat de prima instanţă şi de instanţa de apel.

Constatăm că legislatorul a creat noul sistem judiciar astfel, încît justi-
ţia propriu-zică să se termine în instanţa de apel (consider că s-a procedat 
corect). Problemele de fapt se examinează în prima instanţă (în judecătorii şi 
în curţile de apel) şi în instanţa de apel. Ultima instanţă, instanţa de recurs – 
Curtea Supremă de Justiţie (cu unele excepţii) examinează numai probleme 
de drept. Cum ar trebui să procedeze Curtea Supremă de Justiţie examinînd 
cauza în recurs, cînd se confruntă cu probleme de fapt? Strict după lege, în 
nici un fel.

Ceea ce îi afectează mai mult pe cetăţeni este rezolvarea litigiilor doar în 
prima instanţă sau în instanţa de apel. Legislatorul a exclus recursul în anu-
lare pentru cauzele civile, însă l-a păstrat pentru cauzele penale, prin care 
fapt a încălcat, în opinia noastră, principiul securităţii raporturilor juridice. 
Nu este întîmplător faptul că în ultimii doi ani a crescut esenţial numărul 
de cauze civile revizuite. În anul 2004 au fost admise 453 de cereri pentru 
revizuirea hotărîrilor judecătoreşti, în anul 2005 – 630 de cereri, pe cînd în 
rapoartele din anii precedenţi un asemenea compartiment cum ar fi „Exa-
minarea cererilor în cauze civile privind revizuirea hotărîrilor” nici nu era 
evidenţiat.

Ce-i de făcut? Trebuie create condiţii pentru ca judecătorul să examineze 
calitativ fiecare cauză, aşa încît justiţia să se termine în prima instanţă, iar 
apelul să devină o excepţie pentru eliminarea neregulilor comise de prima 
513 Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.2, 2006
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instanţă. Este necesar să se implementeze cît mai amplu securitatea rapor-
turilor juridice. După epuizarea căilor ordinare de atac hotărîrile judecăto-
reşti să poată fi casate numai prin procedura de revizuire a cauzelor514.

Statele europene zeci de ani aplică noţiunea de „termen rezonabil”, adică 
ele nu-şi propun sarcina de a examina cît mai repede cauza, ci de a o exa-
mina calitativ pentru a soluţiona definitiv cauza. Da, este salutabilă operati-
vitatea, însă scopul justiţiei este de a face dreptate.

Noţiunea de „termen rezonabil” se află în deplină consonanţă cu urmă-
toarele principii constituţionale: egalitatea fiecărui cetăţean în faţa legii şi a 
autorităţilor publice, accesul liber la justiţie, independenţa judecătorilor şi 
a instanţelor judecătoreşti, prezumţia nevinovăţiei, securitatea raporturilor 
juridice, participarea obligatorie a procurorului şi a avocatului la dezbate-
rea oricărei cauze penale, aplicarea principiului contradictorialităţii, crearea 
posibilităţilor de a examina repetat cauza şi de a verifica actul justiţiei în 
instanţa de apel şi altele. Toate aceste măsuri urmăresc un singur scop: 
îmbunătăţirea actului justiţiei.

Ce înseamnă noţiunea „termen rezonabil”? Fără a fi definită, noţiunea 
„termen rezonabil” se atestă în §3 art.5 şi §1 art.6 din Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (în continuare – 
Convenţia Europeană)515. Prevederile menţionate indică condiţiile pe care 
le presupune rezolvarea efectivă a cauzelor privind drepturile violate: for-
marea tribunalului prin lege, independenţa, imparţialitatea, examinarea în 
termen rezonabil şi alte exigenţe absolut necesare unei justiţii efective.

La nivel naţional noţiunea „termen rezonabil” a fost introdusă de Curtea 
Supremă de Justiţie. La 19 iunie 2000 instanţa supremă de justiţie, cu par-
ticiparea dlui Luzius Wildhaber, Preşedintele Curţii Europene pentru Drep-
turile Omului (în continuare – CEDO), în plen, făcînd referire la art.4 alin.
(2) din Constituţie, a adoptat istorica hotărîre „Privind aplicarea în practica 
judiciară de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale CEDO”516.

Studiind practica CEDO, Curtea Supremă de Justiţie a ajuns la conclu-
zia că criteriile de apreciere a termenului rezonabil de judecare a cauzei ar 
putea fi determinate prin:

a) complexitatea cazului;
514 Валерия Штербец. «Слаженность, четкость, сотрудничество – вот составляющие успеха» Газета 

«Независимая Молдова» № 36 от 15 марта 2006 года.
515 Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Tratate internaţionale. 

Volumul I, Chişinău, 1998, pag.334
516 Hotărîrile Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.17 din 19 iunie 2000 „Privind aplicarea în practica 

judiciară de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale CEDO”; nr.28 din 26 decembrie 2000 
„Cu privire la examinarea cauzelor civile în ordine de apel”; nr.29 din 26 decembrie 2000 „Cu privire la 
examinarea cauzelor civile şi penale în ordine de recurs”. Culegere de hotărîri explicative ale Curţii Supreme 
de Justiţie, Chişinău, 2002. Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.15 din 3 octombrie 2005 
„Cu privire la examinarea pricinilor civile în ordine de apel” Buletinul Curţii Supreme de Justiţie nr.1 2006
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b) comportamentul părţilor în proces;
c) comportamentul organelor extrajudiciare şi a instanţelor de judecată, 

care participă la soluţionarea cazului.
În linii generale, aceste prevederi au fost consfinţite în noile coduri de 

procedură civilă şi penală. Art.4 din Codul de procedură civilă consacră 
această noţiune, iar art.192517, intitulat „Termenele de judecare a pricinilor 
civile”, stipulează următoarele:

„(1) Pricinile civile se judecă în primă instanţă în termen rezonabil. Crite-
riile de determinare a termenului rezonabil sînt: complexitatea pricinii, com-
portamentul părţilor în proces, conduita instanţei judecătoreşti. Respecta-
rea termenului rezonabil de judecare a pricinii se asigură de către instanţă. 
La judecarea unei cauze concrete, respectarea termenului rezonabil este 
verificată de instanţa ierarhic superioară în procesul judecării pricinii pe 
calea de atac respectivă.

2) Pricinile privind încasarea pensiei de întreţinere, apărarea drepturilor 
şi intereselor minorului, repararea prejudiciului cauzat prin vătămare a inte-
grităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces, litigiile 
de muncă, contestarea actelor normative, a hotărîrilor, acţiunilor sau inac-
ţiunilor autorităţilor publice, ale altor organe şi organizaţii, ale persoanelor 
oficiale şi funcţionarilor publici se judecă de urgenţă şi în mod prioritar.

3) Pot fi stabilite prin lege unor categorii de pricini civile termene de 
judecare mai reduse”.

Art.20 intitulat „Desfăşurarea procesului penal în termen rezonabil” din 
Codul de procedură penală518 stipulează:

„1) Urmărirea penală şi judecarea cauzelor penale se face în termene 
rezonabile.

(2) Criteriile de apreciere a termenului rezonabil de soluţionare a cauzei 
penale sînt:

1) complexitatea cazului;
2) comportamentul părţilor la proces;
3) conduita organului de urmărire penală şi a instanţei de judecată.
(3) Urmărirea penală şi judecarea cauzelor penale în care sînt bănuiţi, 

învinuiţi, inculpaţi arestaţi preventiv, precum şi minori, se fac de urgenţă şi 
în mod preferenţial.

(4) Respectarea termenului rezonabil la urmărirea penală se asigură de 
către procuror, iar la judecarea cazului – de către instanţa respectivă.

(5) Respectarea termenului rezonabil la judecarea cauzelor concrete se 
verifică de către instanţa ierarhic superioară în procesul judecării cauzei 
respective pe calea de atac ordinară sau extraordinară”.

517 Codul de procedură civilă, adoptat la 5 iunie 2003, M.O. nr.111-115/451 din 12 iunie 2003.
518 Codul de procedură penală, adoptat la 14 martie 2003, M.O. nr.104-110 din 7 iunie 2003.
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Analizînd aceste norme de drept, am putea trage următoarele concluzii:
1. Durata de timp necesară pentru soluţionarea cauzei. În acest timp, 

numit rezonabil, organele statale trebuie să înceapă rezolvarea cauzei şi să 
pronunţe actul justiţiei. Însă există diferenţă între termenul rezonabil în cau-
zele penale şi termenul rezonabil în cauzele civile.

După cum afirmă E.Isaieva519, „Importanţa respectării raţione temporis 
(termenul rezonabil în contextul dat – n.a.) este mai mare în cauzele penale, 
deoarece în majoritatea cazurilor este vorba de măsura de siguranţă în 
formă de reţinere sau arest al persoanei învinuite de săvîrşirea infracţiunii. 
CEDO a ajuns la concluzia că la aprecierea termenului rezonabil trebuie 
să fie luat în consideraţie momentul aducerii acuzaţiei sau, cu alte cuvinte, 
informarea oficială a bănuitului de către organul de stat competent despre 
suspectarea sa de săvîrşirea unei infracţiuni, şi pînă în ziua cînd s-a pronun-
ţat asupra vinovăţiei sale, iar în cauzele civile pornirea cauzei – începutul 
curgerii termenului şi pronunţarea hotărîrii definitive – sfîrşitul lui”.

Definiţiile expuse generează un şir de întrebări. Cînd expiră termenul 
rezonabil? Termenul rezonabil include durata urmăririi penale, durata exe-
cutării pedepsei în cauzele penale sau şi durata executării hotărîrilor jude-
cătoreşti în cauzele civile?

La aceste întrebări vom încerca să răspundem pe parcurs. Aici vom 
remarca doar că nu există cauze judiciare identice, nici după formă, nici 
după conţinut. Trebuie însă să se conştientizeze faptul că instanţa de urmă-
rire penală sau instanţa de judecată trebuie să consume timpul necesar 
pentru pronunţarea actului justiţiei.

2. Criteriile de apreciere a termenului rezonabil.
Analiza art.192 din CPC şi art.20 din CPP ne permite să concluzionăm: 

legislatorul moldav a prevăzut pentru cauzele civile şi cauzele penale ace-
leaşi criterii de apreciere a termenului rezonabil:

a) complexitatea cazului;
b) comportamentul părţilor la proces;
c) calitatea organizării soluţionării cazului.
Unii autori520, cercetînd practica CEDO, deduc următoarele criterii de 

apreciere a termenului rezonabil:
1) complexitatea cazului;
2) urmările nerespectării termenului rezonabil pentru sesizanţi;
3) operativitatea activităţii instituţiilor naţionale;
4) comportamentul personal al petiţionarului.

519 E.Isaieva „Разбирательство дела в разумный срок в практике Конституционного суда Российской 
Федерации и Европейского суда по правам человека.» Конституционное правосудие в странах 
СНГ и Балтии. Москва, 2004, №16, стр.263.

520 Idem, pag.264
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Criteriile de apreciere a termenului rezonabil la soluţionarea cauzelor 
civile şi penale, stipulate de legislator, se aplică în Republica Moldova de 
aproape 10 ani şi s-ar putea vorbi deja despre o anumită practică în acest 
domeniu, despre impactul acestora, pozitiv sau negativ, asupra calităţii jus-
tiţiei. Cu părere de rău, n-u putem efectua această analiză, pentru că nu 
există date statistice în acest domeniu, n-a fost publicat nici un exemplu 
cum se aplică criteriile de apreciere a termenului rezonabil, nu conţin astfel 
de informaţii nici rapoartele anuale privind înfăptuirea justiţiei.

3. Urmările nerespectării termenului rezonabil.
Prevederile alin.(1) al art.192 din Codul de procedură civilă şi prevede-

rile alin.(5) al art.20 din Codul de procedură penală prevăd dreptul instanţei 
ierarhic superioare de a verifica respectarea termenului rezonabil. Legislaţia 
de procedură civilă nu concretizează care trebuie să fie rezultatul acestei 
verificări pentru părţi şi ce decizie trebuie să pronunţe în acest caz instanţa 
de apel sau de recurs.

În legislaţia de procedură penală legislatorul a prevăzut altă modalitate. 
În alin.(4) din art.385 al CPP legislatorul se pare că a încercat să rezolve 
această problemă stipulînd următoarele: „Dacă în cursul urmăririi penale 
sau judecării cauzei s-au constatat încălcări ale drepturilor inculpatului, 
precum şi s-a stabilit din vina cui au fost comise aceste încălcări, instanţa 
examinează posibilitatea reducerii pedepsei inculpatului drept recompensă 
pentru aceste încălcări”.

Însă atragem atenţia asupra faptului că art.192 CPC şi art.385 CPP sînt 
incluse în capitolul care reglementează activitatea instanţei de fond. Dacă 
art.20 CPP este inserat în capitolul II „Principiile generale ale procesului 
penal”, atunci art.385 CPP reglementează chestiunile pe care trebuie să le 
soluţioneze instanţa de judecată la adoptarea sentinţei.

Este paradoxal, dar în capitolele codurilor de procedură civilă şi de pro-
cedură penală, care reglementează căile ordinare de atac: apelul şi recursul, 
cu soluţionarea cărora se termină de fapt justiţia, n-o să găsim nici o preve-
dere despre urmările nerespectării termenelor.

Ce-i drept, prin hotărîrile nr.28 şi nr.29 din decembrie 2000 Plenul Curţii 
Supreme de Justiţie a stăruit asupra aplicării criteriilor de apreciere a terme-
nelor rezonabile pentru eficientizarea justiţiei.

În pct.30 din Hotărîrea nr.28 „Cu privire la examinarea cauzelor civile 
în ordine de apel” Plenul a explicat că „În cazul în care instanţa de apel va 
stabili că prima instanţă a încălcat termenul rezonabil de examinare a cauzei, 
a tergiversat expedierea cauzei în instanţa de apel sau a admis alte încălcări 
grave la examinarea cauzei, prin încheiere interlocutorie va informa despre 
aceasta Consiliul Superior al Magistraturii şi instanţa respectivă”.
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Explicaţii analogice conţine şi pct.24 al Hotărîrii Plenului „Cu privire la 
practica de examinare a cauzelor civile în ordine de recurs”.

Aceeaşi poziţie a expus Plenul şi în pct.30 din Hotărîrea pronunţată la 3 
octombrie 2005 „Cu privire la examinarea pricinilor civile în ordine de apel”.

Trebuie presupus că, potrivit sensului hotărîrilor nr.26 şi nr.27, pronun-
ţate tot la 26 decembrie 2000, instanţele ierarhic superioare vor proceda la 
examinarea cauzelor penale în ordine de apel şi recurs la fel ca şi la exami-
narea cauzelor civile.

În opinia noastră, codurile de procedură civilă şi penală demonstrează 
faptul că legislatorul n-a definitivat concepţia noţiunii „termen rezonabil” şi 
n-a formulat urmările nerespectării termenului rezonabil.

Însă indiferent de reglementările legislative privind „termenul rezonabil”, 
indiferent de faptul dacă părţile au depus sau n-au depus cererile respective, 
instanţa ierarhic superioară, la examinarea cauzelor penale sau civile în 
apel sau recurs, ar putea să se pronunţe printr-o încheiere interlocutorie 
asupra respectării de către instanţă a termenului rezonabil. Sînt sau nu 
sînt suficiente pentru părţi asemenea acţiuni, este un subiect pentru altă 
discuţie.

Întrebarea principală este următoarea: care sînt limitele termenelor 
rezonabile? În opinia noastră, în cauzele penale termenul rezonabil începe 
din momentul cînd organul competent aduce la cunoştinţa persoanei 
acuzaţia, şi pînă în momentul ridicării acuzaţiei, iar în caz de condamnare, 
după cum prevede titlul V „Executarea pedepselor penale şi a măsurilor 
de siguranţă” din Codul de executare a pedepselor al Republicii Moldova 
nr.443-XV, adoptat la 24.12.2004521. În cele civile, în opinia noastră, terme-
nul rezonabil începe cu pornirea cauzei şi se termină cu executarea de facto 
a hotărîrii judecătoreşti.

Dacă rezolvarea cauzei în termen rezonabil se recunoaşte ca principiu 
al procedurii judiciare, atunci el se va aplica pe parcursul examinării cau-
zei. Termenul rezonabil nu poate fi împărţit pe segmente, chiar dacă există 
pentru instanţă sau părţi termene legale pentru efectuarea anumitor acţi-
uni în vederea organizării examinării cauzei. În opinia noastră, termenul 
rezonabil fixează timpul sau cadrul litigiului pornit şi finalizat. Poate că în 
această ordine de idei legislatorul trebuie să revadă necesitatea unor ter-
mene legale, de exemplu, a termenelor examinării apelului şi recursului, şi 
să reglementeze condiţiile de examinare a cauzelor civile şi penale încheind 
cu termenul rezonabil de rezolvare a litigiilor.

Pe o asemenea cale se dezvoltă şi practica CEDO. În hotărîrile Robins 
c.Regatului Unit din 23 septembrie 1997 şi Estima Gorge versus Portuga-
521 M.O. nr.34-35/112 din 03.03.2005
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lia din 21 aprilie 1998522 CEDO a stipulat că art.6 §1 din Convenţie cere 
ca toate fazele procedurilor judiciare să se desfăşoare în termen rezonabil 
fără a admite posibilitatea exceptării fazelor posterioare la deciziile de fond. 
Astfel, executarea unei sentinţe sau hotărîri, a oricărui tip de jurisdicţie, tre-
buie să fie considerată ca făcînd parte integrantă a procesului conform art.6 
(Hotărîrea Horusby c.Greciei din 19 martie 1997).

Studiind hotărîrile CEDO împotriva Republicii Moldova determinate de 
neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti definitive523, observăm că Curtea a 
invocat şi argumentul violării prevederilor art.6 §1 al Convenţiei Europene.

Astfel, prin noţiunea de „termen rezonabil”, în opinia noastră, se poate 
înţelege durata de timp absolut necesară pentru organele de urmărire 
penală şi instanţele de judecată, fie în dosarele civile, fie penale, de a 
rezolva cauza şi a restabili de jure şi de facto drepturile violate.

Dacă obligaţia examinării în termen rezonabil nu este reglementată de 
legislaţie, apare întrebarea: poate fi contestată această problemă în instan-
ţele naţionale? Avem în vedere nu instanţele de apel sau recurs, ci instanţa 
de fond după rezolvarea definitivă a cauzei.

Statele europene prevăd diferite forme de control al rezolvării cauzelor 
civile şi penale în termen rezonabil. De exemplu, în Slovacia, Slovenia, Cro-
aţia şi altele încălcarea termenului rezonabil poate fi contestată prin recurs 
individual la Curtea Constituţională.

În Franţa este posibil aşa-numitul „recurs în responsabilitate” contra 
statului ca urmare a funcţionării defectuoase a serviciului de justiţie.

În Italia, prin legea Pinto, în sistemul judiciar s-a introdus un recurs spe-
cial contra duratei excesive a procedurii judiciare. Recursul este prevăzut în 
Capitolul 2 intitulat „Satisfacţie echitabilă” din Codul de procedură civilă al 
acestei ţări. În Italia oricine care a suportat prejudiciu pecuniar ca urmare a 
dificienţei de conformitate cu cerinţa de „termen rezonabil”, prevăzută de 
articolul 6 §1 al Convenţiei Europene, are dreptul la satisfacţie echitabilă. 
Determinînd dacă a avut loc o violare, instanţa judecătorească trebuie să 
examineze cazul în complexitate şi să verifice comportamentul părţilor şi 
al judecătorului care a pronunţat actul justiţiei, precum şi comportamentul 
autorităţilor solicitate de a participa sau de a contribui la soluţionarea cau-
zei524.

S-ar părea că în Republica Moldova, prin introducerea noţiunii de „ter-
men rezonabil” şi a criteriilor de apreciere a lui, această problemă a fost 

522 Culegere de hotărîri şi decizii ale CEDO, 1998, vol.II, pag.69
523 Cazurile Moldovei la CEDO. Analiză şi sinteză. Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. 

Chişinău, 2005
524 Decizia CEDO din 6 septembrie 2001 în cauza Umberto Brusco versus Italia. Internet. www.cehr.coe.

int
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rezolvată. Art.20 din Constituţie prevede dreptul persoanei la examinarea 
cauzei judiciare într-un termen prin care s-ar efectua o justiţie operativă şi 
calitativă.

Art.53 din Constituţie prevede dreptul persoanei vătămate de o autori-
tate publică de a obţine recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei.

Potrivit alin.2 din art.5 CPC, „nici unei persoane nu i se poate refuza 
apărarea judiciară din motiv de inexistenţă a legislaţiei, de imperfecţiune, 
coliziune sau obscuritate a legislaţiei în vigoare”, iar art.385 alin.4 CPP pre-
vede chiar o satisfacţie echitabilă pentru inculpat.

În baza prevederilor precitate, cetăţeanul care pretinde că a fost încălcat 
termenul rezonabil de examinare a cauzei sale, înainte de a apela la CEDO, 
s-ar putea adresa cu o astfel de cerere în instanţa naţională judiciară de 
drept comun, însă este îndoielnic că ea o să-i primească cererea. Instanţa 
judecătorească va motiva refuzul prin absenţa unui mecanism juridic de 
examinare a acestei probleme, mecanism care poate fi adoptat tot prin lege.

Legislatorul, avînd în vedere condamnările materiale ale statului nostru 
de către CEDO, ar trebui să manifeste interes pentru această problemă, nu 
atît pentru pedepsirea judecătorului, care a adoptat decizia recunoscută 
contrară Convenţiei Europene, după cum s-a opinat în public, dar pentru a 
da răspuns prin legislaţie la problemele invocate de practica CEDO525.

Despăgubirile materiale dispuse de CEDO, credem noi, ar putea fi res-
tituite statului din contul factorilor care au împiedicat examinarea cauze-
lor judiciare în termen rezonabil: neprezentarea nemotivată a unei părţi în 
proces, a martorului, pătimitului sau inculpatului; neînmînarea nemotivată a 
citaţiei; neprezentarea nemotivată a probelor cerute de instanţe la iniţiativa 
părţilor etc.

Ar rezolva problema reglementarea detaliată a criteriilor de apreciere a 
termenului rezonabil, şi anume:

– complexitatea cazului;
– urmările nerespectării termenului rezonabil pentru sesizant de ordin 

pecuniar sau nepecuniar;
– operativitatea activităţii organelor de urmărire penală, a instanţelor 

judecătoreşti şi a altor autorităţi obligate să contribuie la soluţionarea 
cauzelor civile şi penale şi restabilirea de facto a drepturilor violate;

– comportamentul personal al petiţionarului etc.
525 Decizia CEDO din 15 iulie 2002 în cauza Calaşnicov versus Federaţia Rusă. Hotărîrea CEDO din 22 

iunie 1999 în cauza Tumilovici versus Federaţia Rusă. Hotărîrea CEDO din 8 februarie 2001 în cauza 
Pitchevici versus Federaţia Rusă. Hotărîrea CEDO din 26 octombrie 2000 în cauza Kudla versus 
Polonia. Hotărîrea CEDO din 28 iunie 1999 în cauza Selmoni versus Franţa. Hotărîrea CEDO din 15 
noiembrie 1996 în cauza Ahmet Sadic versus Grecia. Decizia CEDO din 22 octombrie 2002 asupra 
admisibilităţii cererilor ale Audrásik, Cerman, Bedac, Lachmanu, Kocur, Dubravicky şi Brazda contra 
Slovaciei. Internet. www.cehr.coe.int
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Astfel ori se va respecta termenul rezonabil, ori se va repara paguba prin 
acţionarea mecanismelor naţionale: prin recurs constituţional, prin recurs 
special introdus în instanţele judecătoreşti sau prin perfecţionarea actua-
lului sistem, care ar prevedea toate etapele de soluţionare a cauzei, inclusiv 
etapa de executare a hotărîrilor judecătoreşti.

Rezolvarea acestei probleme va avea ca urmare şi schimbarea mentalită-
ţii judecătorului: el nu numai va pronunţa hotărîrea, dar şi va urmări execu-
tarea ei. Judecătorul trebuie să dispună de dreptul ca la etapa intentării pro-
cesului civil să poată determina dacă hotărîrea poate fi executată. Dacă nu 
poate fi executată, atunci care este rostul pronunţării unei astfel de decizii?

Fiecare cetăţean trebuie să se deprindă cu ideea că orice pas, orice miş-
care, orice acţiune în viaţa de toate zilele trebuie să fie conformă cu legea.

Implementarea standardelor europene privind controlul judiciar asupra 
urmăririi penale, introducerea principiului contradictorialităţii, schimbarea 
rolului judecătorului din acuzator în arbitru, formarea autorităţii judecăto-
reşti ca ramură a puterii de stat, reorientarea sistemului judiciar de la apăra-
rea primară a statului la apărarea preponderentă a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului reorganizarea sistemului judiciar impun o nouă 
viziune asupra termenelor de rezolvare a cauzelor civile şi penale.

Metodele administrative de influenţă asupra judecătorilor în sensul 
urgentării examinării cauzelor civile şi penale este necesar să fie substitu-
ite cu principiul: judecătorul consumă pentru examinarea cauzelor civile şi 
penale atîta timp de cît el are nevoie pentru a efectua o justiţie calitativă 
şi a pronunţa actul justiţiei, care va avea putere de lege. Implementarea 
adecvată a „termenului rezonabil” ridică responsabilitatea instanţelor de 
urmărire penală şi judiciare şi nicidecum nu înrăutăţeşte posibilităţile de 
examinare calitativă a cauzelor. Însă nici metodele administrative de control 
nu pot fi excluse, pur şi simplu, ele se vor aplica la etapa finală, cînd este 
oportun să se pună întrebarea: a fost examinată cauza civilă sau penală în 
termen rezonabil sau nu?

Publicat: Revista „Legea și viața”, nr.8, a.2006, 
pp.4-9
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PROBLEMELE PUTERII JUDECĂTOREŞTI  
ÎN JURISPRUDENŢA CONSTITUŢIONALĂ

Victor PUŞCAŞ

Bazele constituţionale ale puterii judecătoreşti
În constituţiile sovietice526,527 organizarea şi activitatea instanţelor jude-

cătoreşti erau reglementate într-un capitol sau titlu aparte. Făcând o com-
paraţie între reglementările anterioare şi actuale, se creează impresia că 
judecătoriile erau o parte a puterii de stat. Regimul totalitar, care de fapt 
nu recunoştea doctrina apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului, nu putea nega, dar nici nu putea accepta deplin teoria clasică a 
separaţiei puterilor. Altfel ar fi trebuit să accepte principiul „puterea tre-
buie să fie înfrântă de putere”. Marele iluminist francez Ch. Montesquieu a 
remarcat: „Atunci când în mâinile aceleiaşi persoane sau ale aceluiaşi corp 
de dregători se află întrunite puterea legislativă şi puterea executivă, nu 
există libertate, deoarece se poate naşte teama ca acelaşi monarh sau senat 
să întocmească legi tiranice, pe care să le aplice în mod tiranic. Nu există, de 
asemenea, libertate dacă puterea judecătorească nu este separată de pute-
rea legislativă şi de cea executivă. Dacă ea ar fi îmbinată cu puterea legisla-
tivă, puterea asupra vieţii şi libertăţii cetăţenilor ar fi arbitrară, căci judecă-
torul ar fi şi legiuitor. Dacă ar fi îmbinată cu puterea executivă, judecătorul 
ar putea avea forţa unui opresor. Totul ar fi pierdut, dacă acelaşi om sau 
acelaşi corp de fruntaşi, fie al nobililor, fie al poporului, ar exercita aceste 
trei puteri: pe cea de a face legi, pe cea de a aduce la îndeplinire hotărârile 
obşteşti şi pe cea de a judeca infracţiunile sau litigiile dintre particulari”528.

Mai întâi, nu erau enumerate instanţele care înfăptuiau justiţia. Noţiunea 
de „justiţie” a fost substituită prin noţiunea „instanţele judecătoreşti”, cu 
toate că „aceste noţiuni nu sunt identice”529.

După cum observă E.G.Martâncik, „statul sovietic a înlocuit puterea 
judecătorească prin sistemul judiciar ... – astfel sistemul judiciar intra în 
puterea executivă”530.

În opinia noastră, sistemul judiciar era o continuare fie a legislativului, 

526 Constituţia URSS din 1977.
527 Constituţia RSSM din 15 aprilie 1978// Veştile Sovietului Suprem al RCCM.
528 Ch.Montesquieu. Despre spiritul legilor. Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1998, vol.1, pag.195-196
529 Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.21 din 23.06.1997, M.O., nr.45 din 10.07.1997.
530 E.Г.Мартынчук. «Судебная власть в Молдове», Кишинэу 1999, стр.16.
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fie a executivului, exprimându-ne mai exact, era o continuare a activităţii 
partidului comunist, însoţit de o singură ideologie, dominantă, în societate, 
care înăbuşea în faşă orice alte opinii, nu neapărat politice, dar şi cele 
ştiinţifice, privind formarea puterii de stat după principii clasice, ceea ce era 
imposibil în lipsa separării puterilor şi pluripartidismului: „Puterea sovietică 
a lichidat ambele principii, transformând judecătorii în funcţionari de stat, 
care făceau parte din aparatul de stat şi organele lui”531.

În Uniunea Sovietică primele încercări de a schimba rolul instanţelor 
judecătoreşti au avut loc la sfârşitul anilor optzeci, când a fost înaintată 
propunerea de a desfăşura „reforma judecătorească”532.

Rezoluţia „Despre reforma de drept” a recunoscut rolul nesemnificativ al 
instanţelor judecătoreşti şi a propus „ridicarea autorităţii instanţelor judecă-
toreşti, asigurarea independenţei necondiţionate a instanţelor judecătoreşti 
şi supunerea judecătorilor exclusiv legii, de a prevedea măsuri concrete pri-
vind răspunderea pentru imixtiunea în activitatea judecătorească şi lipsa de 
respect faţă de ele”533.

Restructurarea, iniţiată la mijlocul anilor optzeci, nг a schimbat situa-
ţia. Propunerile expuse de la tribuna forurilor de partid purtau un carac-
ter declarativ. Ridicarea rolului justiţiei era posibilă numai prin efectuarea 
transformărilor radicale în toate domeniile.

Proclamarea Declaraţiei de suveranitate534 şi Declaraţiei de indepen-
denţă535 a pus începutul transformărilor radicale în statul nostru – Republica 
Moldova, membru al ONU din 2 martie 1992, recunoscută ca stat suve-
ran şi independent şi ca subiect al dreptului internaţional de majoritatea 
datelor lumii, materializate prin trecerea de la statul sovietic totalitar la un 
stat democratic de drept, de la existenţa unui partid la pluripartidism, de 
la o economie centralizată la economia liberă de piaţă, de la răspunderea 
preponderentă a cetăţeanului faţă de stat la răspunderea statului faţă de 
cetăţean.

Parlamentul de legislatura a XII-a (anii 1990-1994) a făcut primii paşi 
în recunoaşterea doctrinei dreptului, îndeosebi a dreptului internaţional: la 
28 iunie 1990 Republica Moldova a aderat la Declaraţia Universală a Drep-
turilor Omului536, la Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, 
531 Сандра Дэй О’Коннор. Жизнь закона: принципы логики и опыта США. Лекция из серий 

«ФЭАЧАЙЛД», г. Мэдисон, штат Висконсин, 20 октября 1955, arhiva Curţii Constituţionale a R.M.
532 XIX-а Всесоюзная Конференция Коммунистической Партии Советского Союза. Том 1, – Москва: 

Издательство политической литературы, 1988г., стр.69.
533 Ibidim, pag.173.
534 Declaraţia de Suveranitate, Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.148-XII din 23-06-1990//Veştile, 

1990, nr.8.
535 Declaraţia de independenţă. Legea nr.691-XII din 27.08.1991// Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

1991, nr.11-12/103.
536 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului// Tratate internaţionale, Vol.1, Chişinău 1998, p.11.
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sociale şi culturale537, la Pactul internaţional cu privire la drepturile civile 
şi politice538 şi altele. Aceste acte internaţionale au servit ca reper pentru 
dezvoltarea statului nostru pe principii democratice. Pentru lichidarea regi-
mului totalitar era absolut necesar de a crea mecanismele juridice: privind 
libertatea presei, protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omu-
lui, formarea unei autorităţi judecătoreşti independente. Primul pas în acest 
sens l-a constituit Hotărârea Parlamentului din 27 iulie 1990 „Cu privire la 
puterea de stat”539. Prin acest act istoric s-a pus începutul formării puterii 
judecătoreşti ca ramură a puterii de stat. Aceste idei au fost dezvoltate în 
Concepţia reformei judiciare şi de drept540 şi şi-au găsit locul cuvenit în Con-
stituţia Republicii Moldova541.

În toate actele oficiale a fost implementată noţiunea „autoritatea 
judecătorească” ca parte a puterii de stat. Noţiunea „autoritatea 
judecătorească”, folosită în Constituţia Republicii Moldova, nu este altceva 
„decât o expresie concisă a doctrinei politico-juridice, care derivă din 
conceptul separaţiei puterilor în statul de drept şi care determină locul 
organelor de justiţie în stat”542.

Demonopolizarea şi descentralizarea piramidei judiciare deformate543 
au fost realizate printr-un şir de măsuri civilizate, evitându-se calea revo-
luţionară, similară celei din 1917, în Rusia, când prin decretul nr.1 din 22 
noiembrie 1917 cu privire la judecătorii544 au fost negate rezultatele refor-
mei judiciare din 1864 din Rusia, în mare măsură caracteristice unei socie-
tăţi democratice545.

Prin reorganizare, sistemul judiciar din două trepte a fost transformat 
într-un sistem de trei trepte. Au fost instituite instanţele de apel, în care 
continuă justiţia începută în prima instanţă. Judecătoria Supremă a deve-
nit instanţă de recurs şi centru metodic de instruire a judecătorilor şi de 
unificare a practicii judiciare. Au fost create un şir de instanţe judiciare spe-
cializate: economice şi militară. Mai târziu au fost create instanţele de con-
537 Pactul Internaţional „Cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale”// Tratate internaţionale, Vol.1, 

Chişinău, 1998, p.18.
538 Pactul Internaţional „Cu privire la drepturile civile şi politice”// Tratate internaţionale, Vol.1, Chişinău 1998, 

p.30.
539 Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.201-XII din 27 iulie 1990 „Cu privire la puterea de stat”// 

Veştile nr.8/208, 1990.
540 Concepţia reformei judiciare şi de drept. Hotărîrea Parlamentului nr.152-XIII din 21.06.1994//, Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.6/49.
541 Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, în vigoare la 27 august 1994, cu modificările şi 

completările operate pînă la 15 iulie 2004//. Editată de către Curtea Constituţională. Chişinău 2004. // 
Monitorul Oicial al Republicii Moldova, 1994, nr.1.

542 Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.12 din 20.02.2001 // Monitorul Oificial al Republicii Moldova, 2001, 
nr.25-26/11.

543 A se vedea: V.Puşcaş. Deschidem o nouă filă în istoria ţării noastre// Legea şi Viaţa. 1996, nr.9.
544 Декрет №1 «О суде».
545 A se vedea: Е.Г. Мартынчук, Op. cit., p.23.
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tencios administrativ. Au fost formate organele de autoadministrare a jude-
cătorilor: Consiliul Superior al Magistraturii, colegiile de calificare, atestare 
şi de răspundere disciplinară a judecătorilor.

Într-un timp scurt, prin Legea pentru soluţionarea litigiilor individuale de 
muncă546, au fost abrogate faimoasele liste de funcţii ale cetăţenilor pentru a 
căror apărare nu se putea acţiona în instanţa de judecată. A fost implemen-
tat principiul contradictorialităţii, îndeosebi în cauzele penale apărarea a fost 
egalată în mare măsură cu învinuirea, procurorul a fost obligat să prezinte 
învinuirea pe fiecare caz penal aparte, a fost redusă posibilitatea instanţei de 
judecată de a trimite cauzele penale pentru reanchetare, judecătorul deve-
nind un arbitru la judecarea cauzelor, a fost introdus controlul judiciar asupra 
unor acţiuni ale procuraturii şi ale organelor de urmărire penală.

Au fost adoptate un şir de legi privind organizarea şi funcţionarea auto-
rităţii judecătoreşti547.

În sfârşit, a fost fondată Curtea Constituţională548, ca garant al asigurării 
realizării principiului separării puterii de stat în puterea legislativă, puterea 
executivă şi puterea judecătorească.

Dar calea formării autorităţii judecătoreşti şi afirmarea ei ca parte a pute-
rii de stat de la bun început a fost anevoioasă549,550.

Puterea politică nicidecum nu se putea împăca cu situaţia că justiţia nu 
mai este o „cenuşăreasă” sau un apendice al altor ramuri ale puterii şi nu 
mai deserveşte pe cineva, dar este o parte a puterii de stat, independentă 
de celelalte două.
546 Legea nr.1296-XII din 24 februarie 1993 pentru soluţionarea litigiilor individuale de muncă // Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1993 nr.4/91 (abrogată).
547 Legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995 „Privind organizarea judecătorească”// Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1995, nr.58/641.
 Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 „Cu privire la statutul judecătorului”// Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1995, nr.59-60/664.
 Legea nr.789-XIII din 26 martie 1996 „Cu privire la Curtea Supremă de Justiţie”// Monitorul Oficial al Repu-

blicii Moldova, 1996, nr.32-33/323.
 Legea nr.836-XIII din 17 mai 1996 „Cu privire la sistemul instanţelor judecătoreşti militare”// Monitorul Ofi-

cial al Republicii Moldova, 1996, nr.51/482.
 Legea nr.853-XIII din 29 mai 1996 „Cu privire la reorganizarea sistemului instanţelor judecătoreşti”// Moni-

torul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.46-47/415.
 Legea nr.947-XIII din 19 iulie 1996 „Cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii”// Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 1996, nr.64/641.
 Legea nr.949-XIII din 19 iulie 1996 „Cu privire la colegiul de calificare şi atestarea judecătorilor”// Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.61-62/605.
 Legea nr.950-XIII din 19 iulie 1996 „Cu privire la colegiul disciplinar şi la răspunderea disciplinară a judecăto-

rilor”// Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.61-62/607.
548 Legea nr.317-XIII din 13 decembrie 1994 „Cu privire la Curtea Constituţională”// Monitorul Oficial al Repu-

blicii Moldova, 1995, nr.8/86.
 Codul jurisdicţiei constituţionale nr.502-XIII din 16 iunie 1995 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

1995, nr.53-54/597.
549 A se vedea: V.Puşcaş, „Strategia reformei judiciare”// Administraţia publică, 1995, nr.3, pag.4.
550 A se vedea: V.Puşcaş, „Autoritatea judecătorească – garant al protecţiei drepturilor omului şi libertăţilor 

fundamentale”// Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2001, nr.10, pag.6.
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Şi în unele lucrări ştiinţifice noţiunea „putere judecătorească” nu este 
interpretată adecvat realităţii.

Astfel, V.Mişin afirmă că „principalele instituţii care formează mecanis-
mul constituţional al puterii sunt: şeful statului, Parlamentul, Guvernul şi 
instanţele judiciare supreme”551.

Nu putem fi de acord cu afirmaţia că în Republica Moldova puterea jude-
cătorească este reprezentată numai de Curtea Supremă de Justiţie.

În opinia unor doctrinari552, puterea judecătorească este, în mod direct, 
realizarea funcţiei judiciare de către întregul sistem de instanţe judecătoreşti 
în frunte cu Curtea Supremă de Justiţie şi se prezintă ca o exteriorizare, o rea-
lizare a funcţiei judecătoreşti, ca o activitate specifică înfăptuită prin interme-
diul instanţelor judecătoreşti direct de către judecători şi care este manifes-
tată prin adoptarea, conform unei anumite proceduri, a unor decizii de speţă, 
ce au a posteriori autoritate de lucru judecat şi care sunt motivate, această 
activitate fiind înfăptuită pentru atingerea anumitor sarcini ale statului.

Noţiunea „puterea judecătorească” presupune că este înzestrată cu 
putere statală nu numai instanţa primară, dar şi instanţele specializate, cur-
ţile de apel, Curtea Supremă de Justiţie. Cu alte cuvinte, întreg sistemul 
judiciar, intitulat în capitolul IX din Constituţie „Autoritatea judecătorească”. 
În literatura de specialitate se afirmă că, instanţele judecătoreşti ocupă un 
loc-cheie în sistemul instanţelor puterii judecătoreşti, deoarece anume în 
competenţa lor este pusă înfăptuirea justiţiei sau, altfel spus, realizarea 
funcţiei judiciare în stat. Unii autori susţin că această afirmaţie nu este cate-
gorică – pentru că mai sunt instituţii ale puterii, cum ar fi procuratura, care 
într-o măsură sau alta, la înfăptuirea justiţiei, astfel cuprinzând în instituţiile 
puterii judecătoreşti: Consiliul Superior al Magistraturii, instanţele judecă-
toreşti şi procuratura553.

Constituţiile multor state democratice tinere: Federaţia Rusă, Ucraina, 
Armenia, Estonia, Lituania, Slovenia, Polonia şi altele554 nu numai definesc 
noţiunea de „putere de stat”, dar şi concretizează ramurile care reprezintă 
puterea de stat.

De exemplu, art.10 din Constituţia Federaţiei Ruse stipulează: „Puterea 
de stat în Federaţia Rusă se efectuează în baza separării puterii legislative, 
551 В.Мишин. Проблемы разделения властей в государстве в переходном периоде. – Chişinău, 2003, 

р.104
552 A se vedea: Elena Aramă, Contribuţia Curţii Constituţionale a Republicii Moldova la realizarea principiului 

separării puterilor în stat, Buletinul asociaţiei tinerilot jurişti, 1999, nr.2 (15), p.29
 A. Negru, Definirea puterii judecătoreşti // Buletinul asociaţiei tinerilot jurişti, 1999, nr.2 (15), p.27
 S. Goriuc. Asigurarea cadrului constituţional în domeniul autorităţii judecătoreşti // Legea şi viaţa, 2006, 

nr.1, pag.50.
553 A se vedea: A. Negru. Caracteristica instituţiilor puterii judecătoreşti din Republica Moldova // Buletinul 

asociaţiei tinerilor jurişti, 1999, nr.3(16), p.5.
554 Конституции государств Европы – Москва: Норма, 2005.
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executive şi judecătoreşti. Organele puterii legislative, executive şi judecă-
toreşti sunt independente”.

Potrivit art.10 din Constituţia Republicii Polonia, „1. Organizarea Repu-
blicii Polonia se bazează pe separaţia şi echilibrul puterii legislative, puterii 
executive şi puterii judecătoreşti.

2. Puterea legislativă este reprezentată de Seim şi Senat, puterea exe-
cutivă – de Preşedintele Republicii Polonia şi Consiliul de Miniştri, puterea 
judecătorească – de judecătorii şi tribunale”.

Legislativul Republicii Moldova a optat pentru aceeaşi doctrină a sepa-
raţiei puterilor, statuând-o în partea generală a Constituţiei şi specificând 
fiecare ramură în capitolele ei speciale.

Art.6 din Constituţie statuează: „În Republica Moldova puterea legisla-
tivă, executivă şi judecătorească sunt separate şi colaborează în exercitarea 
prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituţiei”.

Art.6 din Constituţie nu defineşte noţiunea „puterea de stat”, însă atât 
din conţinutul lui, cât şi din titlu – „Separaţia şi colaborarea puterilor”, pre-
cum şi din reglementările ulterioare rezultă cu certitudine că cele trei ramuri 
ale unui întreg: legislativă, executivă şi judecătorească sunt aşezate pe ace-
eaşi treaptă. Acest întreg se dezvoltă ca ramurile unui copac: aceeaşi vârstă, 
aceeaşi culoare, aceeaşi putere de viaţă. Diferenţa constă în volumul, carac-
terul şi specificul atribuţiilor.

În Concepţia reformei judiciare şi de drept, adoptată anterior Constituţiei, 
Parlamentul a recunoscut că „statului îi revin trei funcţii fundamentale:

a) emiterea normelor juridice generale – funcţia legislativă;
b) aplicarea sau executarea acestor norme – funcţia executivă;
c) soluţionarea litigiilor care apar în procesul aplicării legilor – funcţia 

jurisdicţională”.
În Concepţie Parlamentul a recunoscut de asemenea că „puterea 

judiciară este autonomă în limita competenţei sale şi are un statut egal cu 
puterile legislativă şi executivă”.

Astfel, legislaţia Republicii Moldova recunoaşte de jure că puterea 
judecătorească este o parte a puterii de stat. De jure – da, însă de facto?

Actualmente în unele foste republici sovietice555, inclusiv în Republica 
Moldova556, acest principiu foarte des este pus la îndoială.
555 A se vedea: П.Г. Соломон, Угроза судебной контрреформы в России// Сравнительное Конституци-

онное Обозрение, 2005, №3.
 К.Дэвис, Продолжение судебной реформы в Республике Казахстан// Сравнительное Конститу-

ционное обозрение, 2005, №3. р.69.
 Морщакова Тамара, Контрреформы: угроза и реальность // Сравнительное Конституционное 

обозрение, 2005, №3. р.61.
 О.Н. Тарасов, Основные тенденции организации судебной власти в Российской Федерации на 

современном этапе. Дайджест. Конституционное правосудие в странах СНГ и Балтии, 2005, 
nr.16, р.120

556 A se vedea: Raportul Institutului de politici juridice. „Controlul asupra independenţei judiciare în Republica 
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Îndeosebi se fac tentative de a subordona instanţele judecătoreşti. 
Arsenalul este mare: finanţarea insuficientă, imixtiuni în alegerea, numirea 
şi destituirea cadrelor judecătoreşti, condiţii inadecvate pentru înfăptuirea 
justiţiei, neexecutarea hotărârilor judecătoreşti şi altele.

Nu este încă conştientizat pe deplin principiul separaţiei puterilor şi 
necesitatea stringentă de colaborare în exercitarea justiţiei.

Alexander Hamilton, unul din autorii Constituţiei americane, scria: „Ori-
cine ar examina ramurile diferite ale puterii, va observa că într-un sistem de 
guvernare unde aceste ramuri sunt separate una de alta, puterea judiciară, 
datorită caracterului atribuţiilor sale, întotdeauna va fi cea mai puţin primej-
dioasă pentru drepturile politice ale legislativului şi executivului, pentru că 
ea va fi cea mai puţin aptă de a le pricinui neplăceri, de a le dăuna. Execu-
tivul nu numai distribuie distincţiile, dar şi ţine sabia în societate. Legisla-
tivul nu numai deţine punga, dar şi dictează regulile, conform cărora vor fi 
reglementate obligaţiunile şi drepturile fiecărui cetăţean. Şi invers. Puterea 
judiciară nu are influenţă nici asupra săbiei, nici asupra pungii ... şi ea în cele 
din urmă depinde de ajutorul ramurii executive, chiar şi atunci când e vorba 
de eficacitatea hotărârilor sale”557.

Trebuie să recunoaştem că în Republica Moldova se confundă ramurile 
puterii de stat. În mijloacele de informare în masă aproape că nu întâlnim 
recunoaşterea autorităţii judecătoreşti ca parte a puterii de stat, dar dacă şi 
întâlnim, în cel mai bun caz în sens negativ.

Uneori chiar şi de la politicieni poţi auzi că cele trei ramuri ale puterii 
sunt: Preşedintele Republicii Moldova, Parlamentul şi Guvernul558. Dar care 
este rolul puterii judecătoreşti în rezolvarea problemelor societăţii, cu care 
se confruntă zilnic legislativul şi executivul? Nu numai legislativul şi execu-

Moldova” – Chişinău, 2003.
 P. Barbalat, Mai mult optimism professional // Dreptul, 2004, nr.2.
 Ş. Urîtu, De ce nu se simte sigur sistemul judecătoresc? // Dreptul, 2004, nr.1.
 N.Timofti, Puterea judecătorească trebuie să fie independentă de orice influenţă // Dreptul, 2003, nr.23.
 P.Barbalat, Cu mîinile curate în templul zeiţei Temis // Dreptul, 2003, nr.22.
 B. Negru, Statul care nu apără drepturile omului nu are nici o valoare // Dreptul, 2003, nr.17.
 E. Aramă, Într-un stat de drept cea mai mare valoare o reprezintă omul // Dreptul, 2003, nr.13.
 M. Poalelungi, De la 1990 încoace majoritatea partidelor aflate la putere au intenţionat să pună la punct 

sistemul judecătoresc // Dreptul, 2004, nr.8.
 G. Susarenco, Tranziţia la un stat poliţienesc // Dreptul, 2004, nr.23.
 T. Popovici, Factorii care afectează justiţia // Dreptul, 2005, nr.27.
 Rezoluţia Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice, „Strategiile de fortificare a sistemului judiciar”// Drep-

tul, 2005, nr.24.
 Boris Negru, De ce nu se respectă principiul separării puterilor// Dreptul, 2005, nr.15.
 Şt. Urîtu, De ce tremură judecătorii// Dreptul, 2005, nr.9.
 Alexandru Tănase, Doar persoane capabile să-şi asume responsabilitatea actului de justiţie pot fi magistraţi 

buni// Dreptul, 2005, nr.13.
 David Delianu, Este compatibilă independenţa judecătorului cu răspunderea materială?// Dreptul, 

2005, nr.8.
557 R. C. Schroeder, Scurtă descriere a sistemului american de guvernămînt, – Viena, 1990, p.39.
558 Ziarul „Moldova Suverană”, 2003, nr.1, „Независимая Молдова”, 2005, nr.146.
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tivul, dar şi autoritatea judecătorească trebuie să conştientizeze dacă este 
capabilă să se considere ea însăşi o parte a puterii de stat559.

Pentru a percepe rolul puterii judecătoreşti în societate, trebuie să ne 
dăm seama că este eronată nu numai părerea că cele trei ramuri sunt Pre-
şedintele, Parlamentul şi Guvernul, dar şi părerea că puterea judiciară este 
a treia la număr, tot aşa cum e greşită părerea că mass-media este a patra 
putere în stat.

Este adevărat că în art.6 din Constituţia Republicii Moldova, precum şi 
în constituţiile multor state, inclusiv Constituţia SUA560, puterea judecăto-
rească este enumerată după puterea legislativă şi puterea executivă. Acest 
lucru se explică în primul rând prin faptul că suveranitatea naţională apar-
ţine poporului, care o exercită în mod direct şi prin organele sale repre-
zentative, iar pârghiile de exercitare a puterii poporului sunt prevăzute de 
Constituţie. Însă, pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute de Constituţie nu 
are importanţă locul: primul, al doilea sau al treilea. Aşa-zisa putere a treia 
poate fi şi prima. De exemplu, puterea judecătorească participă la forma-
rea puterii reprezentative, iar Curtea Constituţională care în unele ţări este 
situată la capitolul „Puterea judecătorească”, validează rezultatele alegerii 
Parlamentului şi Preşedintelui Republicii Moldova.

Nici Parlamentul, nici Guvernul nu au dreptul de a înfăptui justiţia. 
Aceasta este prerogativa exclusivă a puterii judecătoreşti. Hotărârea defi-
nitivă a instanţei judecătoreşti este executorie pe întreg teritoriul ţării, ca şi 
actele Parlamentului şi ale Guvernului.

De aici putem conchide că cele trei ramuri ale puterii sunt absolut egale. 
Poporul, care tinde spre o democraţie reală, în care primează legea, dar nu 
o personalitate, nicicând nu va dori să dea puterea care îi aparţine unei sin-
gure ramuri a puterii, în detrimentul celorlalte.

Astfel, puterea judecătorească devine nu numai de jure, dar şi de facto o 
parte a puterii de stat şi îndeplineşte acele funcţii care îi sunt atribuite prin 
Constituţie.

Reiese că legislativul, prin adoptarea bugetului de stat şi reglementarea 
relaţiilor sociale, iar executivul prin crearea condiţiilor de înfăptuire a justi-
ţiei şi executare a hotărârilor judecătoreşti au obligaţia nu numai de a sprijini 
pasiv activitatea puterii judecătoreşti, dar şi de a o consolida permanent, 
apărând-o de tentativele de discreditare şi de imixtiunile din partea unor 
factori; grupuri sau interese politice, reprezentanţilor lumii interlope, repre-
zentanţilor businessului etc.

559 A se vedea: Dialectica justiţiei moldoveneşti: ce a dispărut mai întîi, etica sau transparenţa? Raport analitic 
al Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei. Chişinău 2005.

560 A se vedea:V.Puşcaş, D.Ţurcanu. Faţă în faţă cu justiţia americană. – Chişinău 2002, p.72
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Problemele consolidării puterii judecătoreşti
Experienţa de peste un deceniu a Curţii Constituţionale denotă că legis-

lativul şi executivul adeseori îşi permit să apostrofeze autoritatea judecăto-
rească.

Pe parcursul activităţii sale Curtea Constituţională a interpretat un şir de 
norme constituţionale, care au avut ca urmare înlăturarea impedimentelor 
privind consolidarea autorităţii judecătoreşti ca parte a puterii de stat.

Curtea Constituţională a pronunţat mai mult de 20 de hotărâri şi avize 
privind controlul constituţionalităţii actelor normative, a dat interpretare 
oficială unor norme constituţionale sau şi-a expus opinia asupra iniţiative-
lor de revizuire a Constituţiei, ce ţin de organizarea şi funcţionarea puterii 
judecătoreşti.

Nu vom descrie toate actele Curţii Constituţionale în acest domeniu, dar 
vom supune analizei doar câteva, care în opinia noastră elucidează aspecte 
importante.

1. Prin Legea nr.947-XIII din 19.07.1996561 Parlamentul a recunoscut că 
puterea judecătorească, ca ramură a puterii, trebuie să dispună de organ 
propriu de conducere. Acest organ a fost intitulat Consiliul Superior al 
Magistraturii – organ independent, format în vederea organizării şi funcţio-
nării sistemului judecătoresc, fiind garantul independenţei autorităţii jude-
cătoreşti. Însă, în art.5 din lege Parlamentul a stipulat că Ministrul Justiţiei 
este de drept preşedinte al organului de autoadministrare a judecătorilor, 
iar prin art.20 a învestit Ministrul Justiţiei cu atribuţia de selectare şi pro-
movare a cadrelor. Adică, Ministrul Justiţiei din oficiu devine Preşedinte al 
Consiliului, fără să fie ales sau numit. Ca preşedinte al Consiliului Superior al 
Magistraturii, dirijează organizarea şi funcţionarea autorităţii judecătoreşti.

Prin Hotărârea nr.10 din 04.04.1997562 Curtea Constituţională a declarat 
neconstituţionale aceste prevederi şi a arătat că: „Îmbinarea celor trei puteri 
presupune că fiecare autoritate are un domeniu special şi separat, decupat 
în puteri publice, înzestrate cu arme defensive în raport cu celelalte puteri.

Fiecare dintre aceste autorităţi este învestită cu anumite prerogative, 
nici una dintre ele neavând posibilitatea de a uzurpa atribuţiile celeilalte. 
Este adevărat că între organismele care exercită în mod exclusiv prerogati-
vele unui anumit tip de putere există o interpătrundere funcţională şi chiar 
o colaborare, menite să asigure armonia procesului de conducere socială şi 
împiedicarea abuzului unei puteri faţă de alta.

Apreciind principiul separării puterilor ca un mecanism de verificare reci-

561 Legea nr.947-XIII din 19.07.2006// Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.64/641.
562 Hotărârea Curţii Constituţionale nr.10 din 04.03.1997 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, 

nr.18/7.
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procă între puteri şi de asigurare a unui echilibru funcţional între ele, Curtea 
Constituţională a ajuns la concluzia că raţiunea care stă la baza acestui echi-
libru este atât împiedicarea manifestării hegemoniei unei puteri constituţi-
onale, a unui partid, a unui sindicat sau a unei clase sociale în detrimentul 
altora, cât şi evitarea încălcării ordinii constituţionale stabilite prin voinţa 
supremă a poporului.

În această ordine de idei stipulaţiile din lege care situează Ministrul 
Justiţiei în mod automat în fruntea organului de autoadministrare a 
judecătorilor este nu numai o imixiune a executivului în activitatea autorităţii 
judecătoreşti, dar în anumite condiţii poate fi recunoscut şi ca un abuz de 
putere a unei ramuri a puterii în detrimentul altei ramuri”.

2. O altă problemă importantă este, în opinia noastră, alegerea adminis-
traţiei instanţei judecătoreşti, evidenţierea cadrelor cu spirit administrativ şi 
organizatoric, capabili să optimizeze condiţiile de înfăptuire a justiţiei, asi-
gurarea transparenţei etc.

Prin Hotărârea nr.26 din 25.05.2002563 Curtea a stipulat că introducerea 
termenului de 4 ani pentru exercitarea funcţiei de preşedinte sau de vice-
preşedinte al judecătoriei, instanţei specializate şi curţilor de apel nu aduce 
atingere garanţiei constituţionale a autorităţii judecătoreşti, inamovibilităţii 
judecătorului, independenţei instanţei judecătoreşti.

Într-o hotărâre anterioară – din 02.04.1996564 – Curtea a relevat că 
motivele de eliberare din funcţie a unor preşedinţi ai instanţelor de judecată 
sunt expuse clar şi detaliat în prezentările adresate Preşedintelui Republi-
cii Moldova de subiecţii abilitaţi, că ele nu atacă calitatea de judecător, ci 
calitatea de preşedinte al judecătoriei, care este o funcţie administrativă 
în ramura judecătorească a puterii de stat. Motivele de eliberare a unor 
persoane din funcţia de preşedinte al judecătoriei au constituit lipsa capa-
cităţilor administrative, organizarea nesatisfăcătoare a activităţii instanţei 
judecătoreşti, lipsa de control asupra respectării termenelor de examinare a 
dosarelor penale şi civile, executării sentinţelor şi hotărârilor judecătoreşti.

În Hotărârea nr.7 din 18.03.2004565 Curtea a relevat necesitatea numirii 
pe un termen concret a Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Curţii Supreme de 
Justiţie, considerând-o o garanţie suplimentară a independenţei autorităţii 
judecătoreşti.

Curtea a specificat că „numirea preşedintelui şi vicepreşedinţilor Curţii 
Supreme de Justiţie pentru un termen nedeterminat comportă avantaje şi 
563 Hotărârea Curţii Constituţionale nr.26 din 25.05.2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, 

nr.71-73.
564 Hotărârea Curţii Constituţionale din 02.04.1996 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, 

nr.25/17.
565 Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.7 din 18.03.2004 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, 

nr.53-55/13.
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dezavantaje evidente. Or, în orice moment Parlamentul poate revoca pre-
şedintele sau vicepreşedintele Curţii Supreme de Justiţie sau, dimpotrivă, 
funcţiile respective pot fi ocupate de aceleaşi persoane un termen neli-
mitat. Ca urmare, se pune în pericol independenţa administrării instanţei 
judecătoreşti supreme, se încalcă principiul rotaţiei cadrelor, apare riscul 
conducerii unipersonale a instanţei pe parcursul mai multor ani, se elimină 
şansele altor judecători de a promova în funcţiile respective, intervine un 
impediment în selectarea, recrutarea, desemnarea şi desfăşurarea carierei 
judecătorului”. Prin Legea nr.159-XV din 20.05.2004 Parlamentul a operat 
modificări în Legea nr.789-XIII din 26.03.1996566, stipulând că „Preşedintele 
Curţii Supreme de Justiţie, vicepreşedinţii Curţii – preşedinţi ai colegiilor, 
vicepreşedinţii colegiilor sunt numiţi în funcţie pe un termen de 4 ani”.

3. Multe discuţii, publicaţii, declaraţii, mesaje şi chiar acte normative au 
avut scopul de a restrânge independenţa judecătorului sau de a o extinde 
în mod exagerat. Ambele extreme sunt periculoase. Încercările de a reduce 
garanţiile de independenţă, intimidarea judecătorului prin diferite mijloace 
sau interpretarea arbitrară a independenţei, inclusiv de lege, dăunează actu-
lui justiţiei.

De menţionat că la aprecierea categoriei independenţei autorităţii jude-
cătoreşti şi judecătorului trebuie să se ţină cont de „Principiile de bază ale 
independenţei organelor justiţiei”, adoptate de Congresul VII al ONU pentru 
prevenirea criminalităţii şi comportarea cu infractorii (Milano, 26 august – 
6 septembrie 1985) şi aprobate prin Rezoluţia Adunării Generale a ONU 
nr.40/32 din 29 noiembrie 1985567 şi nr.40/146 din 13 decembrie 1985568.

Aceste principii ar trebui să-şi găsească locul său nu numai în Constitu-
ţie, dar şi în actele legislative ce ţin de organizarea şi funcţionarea puterii 
judecătoreşti. Art.114 şi art.116 alin.(1) din Constituţie, aşa cum a recu-
noscut Curtea Constituţională în una din primele sale hotărâri569, „stabilesc 
principiul independenţei judecătorilor, principiu în afara căruia nu se poate 
vorbi de o autentică activitate de înfăptuire a justiţiei. Independenţa jude-
cătorilor presupune, în primul rând, raporturile acestuia cu celelalte autori-
tăţi publice. De aici rezultă că judecătorii nu se află şi nu trebuie să se afle 
în raporturi de subordonare faţă de alte autorităţi publice, indiferent care 
ar fi acestea şi indiferent de poziţia ierarhică a acestora în stat”. Se are în 
vedere orice subordonare, dare de seamă, strâmtorare materială, financiară 
şi socială, lipsă de condiţii etc.

566 Legea nr.159-XV din 20.05.2004 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.88-90/467.
567 Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr.40/32 din 29 noiembrie 1985.
568 Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr.40/146 din 13 decembrie 1985.
569 Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.10 din 04.03.1997 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, 

nr.18/7.
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Marele jurist A.F.Koni la timpul său menţiona că, în legătură cu pericolele 
care ameninţă justiţia provenind din partea guvernanţilor, este necesar de a 
îngrădi judecătorii de influenţe care ar dezvolta la ei şovăiala, lipsa de voinţă 
sau servilismul silit la adoptarea deciziilor.

A.F.Koni scria: „Faţă de judecător trebuie înaintate cele mai mari cerinţe 
– nu numai sub aspectul acumulării cunoştinţelor necesare, dar şi al formării 
voinţei şi a caracterului, însă să ceri de la judecător să manifeste eroism (la 
adoptarea deciziilor – n.n.) este imposibil”570.

În altă hotărâre Curtea Constituţională a estimat că „corelaţia dintre 
principiul independenţei justiţiei şi principiul independenţei judecătorului 
determină, de fapt, caracterul echitabil şi democratic al exercitării justiţiei 
într-un stat de drept”.

Şi tot în această hotărâre Curtea a menţionat că „indemnizaţiile 
judecătorilor trebuie să fie stabilite prin lege organică, ceea ce este în 
deplină concordanţă cu principiul garantării independenţei autorităţii 
judecătoreşti. Fiind stabilite prin lege, aceste garanţii asigură independenţa 
ei reală. Soluţionarea acestei chestiuni, fiind lăsată la discreţia Guvernului, 
în modul propus în art.VI din dispoziţii finale şi tranzitorii ale Legii cu privire 
la statutul judecătorului, subminează, de fapt independenţa judecătorului”.

Curtea Constituţională s-a pronunţat de asemenea asupra actelor nor-
mative privind dreptul judecătorului la spaţiu locativ571, drepturile judecă-
torului şi ale familiei sale la asistenţă medicală gratuită şi asigurarea de stat 
obligatorie, dreptul la indemnizaţia unică de concediere572.

În hotărârea privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din 
legile care reglementează asigurarea cu pensie a judecătorilor, procurorilor, 
anchetatorilor Procuraturii şi funcţionarilor publici Curtea a menţionat 
că statul are această obligaţie, având în vedere importanţa activităţii, 
responsabilitatea sporită şi riscul pe care îl comportă îndeplinirea atribuţiilor 
care revin acestor categorii de funcţionari. Curtea a demonstrat destul de 
convingător că „cuantumul pensiei, stabilit printr-o lege anterioară, nu 
poate fi micşorat, iar plata pensiei fixate nu poate fi suspendată printr-un 
act normativ adoptat ulterior”573.

Tot la acest capitol Curtea a tras o concluzie foarte importantă, care are 
un caracter general pentru protejarea drepturilor omului dobândite în mod 
licit. Un drept dat prin lege nu poate fi retras. Curtea a specificat că: „drep-
570 A se vede: А.Ф.Кони. Нравственные начала в уголовном процессе. Вып. 4, р.41.
571 Hotărârea Curţii Constituţionale nr.38 din 15.12.1997 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, 

nr.6-7/2.
572 Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.40 din 07.12.2000 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.157-

159/43.
573 Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.4 din 21.01.2000 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, 

nr.4/124.
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tul subiectiv, constituit în baza unei legi anterioare, nu poate fi atins de cel 
născut sub imperiul unei legi posterioare. Legea nouă nu este succeptibilă 
aplicării unor fapte din trecut, cazurile contrare intrând în contradicţie cu 
art.22 din Constituţie. Conform regulii generale, legea nouă poate modifica 
regimul juridic al dreptului anterior, îl poate suprima sau îl poate înlocui cu 
un alt drept, însă legea nouă nu poate desfiinţa modalitatea prin care legea 
anterioară a instituit dreptul respectiv şi efectele lui. De remarcat în con-
text că art.6 din Codul civil al Republicii Moldova stipulează expres că legea 
civilă nu are caracter retroactiv”574.

În altă hotărâre Curtea a menţionat că numirea sau destituirea din funcţie 
a judecătorilor de către Parlamentul sau Preşedintele Republicii Moldova 
poate avea loc numai la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. 
Curtea a relevat că similar trebuie efectuată numirea sau eliberarea din 
funcţie a preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti575.

Din analiza hotărârilor menţionate s-ar putea de determinat doctrina 
constituţională a puterii judecătoreşti.

Doctrina constituţională se bazează pe următoarele:
– Înfăptuirea justiţiei este o funcţie statală, care aparţine numai 

instanţelor judecătoreşti. Nici o altă instituţie statală sau o altă 
persoană cu funcţii de răspundere nu poate înfăptui justiţia. 
Astfel, puterea judecătorească este o parte a puterii de stat, a 
cărei prerogativă este de a restabili şi apăra prin autoritatea legii 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, precum şi drepturile 
şi interesele legitime ale întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor 
– persoane juridice private sau statale.

– Înfăptuirea obiectivă şi imparţială a justiţiei este posibilă numai în 
cazul asigurării independenţei depline a judecătorului, a instanţei 
judecătoreşti şi a autorităţii judecătoreşti. Aceste aspecte ale 
independenţei nu pot fi privite izolat una faţă de alta, ele fiind strâns 
legate între ele. Ele presupun în mod obligatoriu independenţa 
procesuală la efectuarea justiţiei şi independenţa instituţională 
şi financiară a puterii judiciare. Pentru a menţine independenţa 
autorităţii judecătoreşti, nu trebuie admisă limitarea vreunei 
garanţii prevăzute de lege: fie garanţii sociale, fie imunitatea 
sau inviolabilitatea judecătorului, fie autoadministrarea puterii 
judecătoreşti. Dacă se încalcă măcar una din garanţii, atunci se 
încalcă principiul independenţei.

574 Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.9 din 30.03.2004 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, 
nr.61-63/15.

575 Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.9 din 27.05.2003 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, 
nr.123-125/11.
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– Puterea judecătorească constituie o valoare deplină, care dispune de 
posibilitatea de a se autoadministra, autoorganiza, autocontrola şi de 
a autofuncţiona.

Valoarea deplină a puterii judecătoreşti presupune independenţa jude-
cătorilor nu numai faţă de părţile în proces, dar şi faţă de puterea legislativă 
şi executivă, faţă de structurile criminale, faţă de grupările politice, faţă de 
opinia publică şi chiar faţă de interesele corporative ale judecătorilor. Jude-
cătorii sunt datori să se împotrivească oricărei influenţe şi să se gândească 
nu la ceea ce se va întâmpla cu ei mâine, ci la ziua de mâine a condamnatului 
şi pătimitului, reclamantului şi reclamatului, la ziua de mâine a tuturor celora 
pe care îi afectează actul justiţiei576 şi să dorească permanent să-i convingă 
atât pe cei care pun la îndoială, cât şi pe cei care nu sunt de acord că hotă-
rârea pronunţată este corectă.

„Eu nu aştept că partea care a pierdut procesul va fi convinsă de obiec-
tivitatea şi imparţialitatea justiţiei, dar eu cred că partea care a pierdut pro-
cesul se va convinge, în primul rând, că instanţa a ascultat şi a înţeles toate 
argumentele, în al doilea rând, că fiecare judecător cinstit, responsabil şi 
înţelept ar fi ajuns la aceeaşi concluzie şi, în al treilea rând, citind mai multe 
cazuri, că s-a procedat la fel ca în cazul lui propriu”577.

Distanţarea judecătorului de orice factor, care ar putea trezi suspiciuni 
în ceea ce priveşte obiectivitatea şi imparţialitatea sa, corespunde spiritului 
constituţional al independenţei judecătorului.

În încheiere am putea concluziona că prin hotărârile sale, în măsura 
experienţei acumulate, Curtea Constituţională a format câmpul 
constituţional privind raporturile între ramurile puterii: legislativă, executivă 
şi judecătorească. Ramurile puterii sunt egale şi atunci când nu există un 
echilibru constant între ele, această cerinţă fiind imposibil de realizat, 
egalitatea şi independenţa lor în exercitarea atribuţiilor ce le revin nu poate 
fi pusă la îndoială578.

Curţii Constituţionale îi revine un rol extrem de important în contracara-
rea tentativelor puterii legislative şi puterii executive de a institui controlul 
asupra autorităţii judecătoreşti. Aceste tentative pot avea diverse forme: 
nerespectarea principiului autoadministrării instanţei judecătoreşti, limita-
rea sau suspendarea garanţiilor de independenţă a judecătorilor, ignorarea 
condiţiilor în care se înfăptuieşte justiţia.

Publicat: „Revista națională de drept”, Nr.5, 
aprilie 2006, p.32-39

576 А.Ф.Кони. Op.cit.
577 Стивен Уильямс. Смысл сказанного: о чем думают американские судьи, когда пишут судебные 

решения. // Сравнительное конституционное обозрение, 2005, nr.3, р.33.
578 A se vedea: V.Puşcaş. Nimeni nu poate fi judecător în propria hotărâre // Dreptul, 2005, nr.21.
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INTERDEPENDENŢA DINTRE REFORMA JUDICIARĂ  
ŞI GRADUL DE TRANSFORMARE JURIDICĂ A SOCIETĂŢII

Victor PUŞCAŞ 
Doctor în drept

S-au împlinit 10 ani de la reorganizarea sistemului instanţelor 
judecătoreşti, reorganizare stipulată de Constituţie. E cazul să analizăm, 
cum a fost promovată reforma judiciară, care sînt succesele, ce nu s-a reuşit, 
a fost oare nevoie de reforma judiciară.

De la bun început voi menţiona că în statul sovietic sistemul judiciar era 
o continuare a executivului, dar exprimîndu-ne mai exact, era o continuare 
a activităţii sistemului totalitar, bazat pe o singură ideologie, dominantă în 
societate, care înăbuşea în faşă orice alte opinii, nu neapărat politice, dar şi 
cele ştiinţifice, privind formarea puterii de stat după principii clasice, ceea ce 
era imposibil în lipsa separaţiei puterilor şi pluripartidismului.

Dar şi în condiţiile regimului totalitar, sub presiunea ideilor de umanism 
şi de democraţie, se conştientiza necesitatea schimbării radicale a rolu-
lui autorităţii judecătoreşti, încă în 1988, în rezoluţia „Despre reforma de 
drept” adoptată de Conferinţa unională a PCUS, s-a propus „ridicarea auto-
rităţii instanţelor judecătoreşti şi supunerea judecătorilor exclusiv legii, lua-
rea de măsuri concrete privind răspunderea pentru imixtiunea în activitatea 
judecătorească şi lipsa de respect faşă de acestea”.

Restructurarea, iniţiată la mijlocul anilor optzeci, nu a schimbat situa-
ţia. Propunerile expuse de la tribuna forurilor de partid purtau un caracter 
declarativ. Ridicarea rolului justiţiei era posibilă numai prin efectuarea trans-
formărilor radicale în toate domeniile şi în special prin formarea mecanisme-
lor privind libertatea mijloacelor de informare în masă, apărarea drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale omului, independenţa judecătorilor şi altele.

Aceste transformări au devenit posibile numai după proclamarea suvera-
nităţii şi independenţei Republicii Moldova.

Primul pas în acest sens l-a constituit Hotărîrea Parlamentului din 27 iulie 
1990 „Cu privire la puterea de stat”. Prin acest act istoric s-a pus începutul 
formării puterii judecătoreşti ca ramură a puterii de stat. Ideile indepen-
denţei sistemului judiciar au fost dezvoltate în Concepţia reformei judiciare 
şi de drept (21.06.1994), şi-au găsit locul cuvenit în Constituţia Republicii 
Moldova şi în legile ulterioare.

Trebuie să recunoaştem că transformările în justiţie au fost începute şi 



514

VALERIU KUCIUK • VICTOR PUȘCAȘ

promovate de un grup de practicieni: deputaţi în parlamentele de legislatura 
a XII-a şi a XIII-a, judecători, procurori, avocaţi şi alţi specialişti în drept. 
Arhitecţii reformei nu se puteau baza pe investigaţii ştiinţifice autohtone, 
deoarece ele nu existau. De notat că pentru transformările în justiţie a fost 
aleasă calea evoluţionistă, bazată pe standardele europene şi practica de 
zeci şi zeci de ani a altor state în acest domeniu, şi nu calea revoluţionară.

Cititorul, credem noi, nu cunoaşte în detaliu aspectele negative din 
vechil sistem judiciar. Ar fi oportun să le „trecem în revistă” pentru a se 
înţelege perfect necesitatea reorganizării sistemului. Trebuie să ne amintim 
despre vestitele liste de categorii de salariaţi (mii şi mii de persoane), care 
nu dispuneau de dreptul de a rezolva în justiţie o parte din litigiile de muncă. 
Aceste categorii de persoane dispuneau doar de dreptul de a apela ia orga-
nele ierarhic superioare.

În al doilea rînd, persoanele judecate nemijlocit de către fosta Judecăto-
rie Supremă nu dispuneau de dreptul la recurs. Rezolvarea plîngerilor acestor 
persoane condamnate, în opinia lor, nelegal, depindea de voinţa subiectivă 
a unor demnitari (conducători ai Judecătoriei Supreme sau ai Procuraturii).

În al treilea rind, lipsea totalmente securitatea raporturilor juridice. Orice 
hotărîre judecătorească putea fi abrogată oricînd prin procedura de supra-
veghere. Această supapă era prevăzută pentru anihilarea conflictelor. De 
exemplu, dacă cetăţeanul se plîngea, să zicem, zece ani la rînd, numaidecît 
se găsea o persoană cu dreptul de a introduce recurs şi de a trimite cauza 
spre rejudecare pentru a mai „verifica” încă o dată circumstanţele.

În al patrulea rînd, unele persoane considerau judecătoriile nu ca instanţe 
în care omul se poate adresa pentru a i se face dreptate, dar ca organe 
represive. În societate era răspîndită opinia că în cazul în care ai nimerit în 
judecătorie, măcar şi în calitate de martor, ai deja reputaţia pătată. Judecă-
torul era socotit unul din acuzatori.

În caz de necesitate, el era dator să acumuleze noi probe pentru a-l 
condamna pe cetăţean. Chiar şi retragerea de către procuror a învinuirii 
aduse unui cetăţean suspectat de săvîrşirea unei crime nu-l obliga pe 
judecător să pronunţe sentinţa de achitare.

În al cincilea rînd, acţiunile procesuale ale organelor de urmările penală, 
inclusiv ale Procuraturii, nu puteau fi supuse controlului judiciar. Oricînd 
puteau fi intentate dosare penale cetăţenilor. Cercetarea penală putea dura 
ani în şir, ca apoi, după alţi ani de urmărire în instanţe, să se claseze cauza. 
Prin aceste acţiuni, cetăţenii, nedispunînd de dreptul de a fi asistaţi de avo-
caţi, erau puşi într-o situaţie jalnică, ei neavînd dreptul de a apela în instan-
ţele judecătoreşti pentru verificarea legalităţii activităţii organelor de drept. 
Lipsea responsabilitatea statului pentru erorile şi abuzurile comise de repre-
zentanţii organelor statale.



515

JUSTIȚIA CONSTITUȚIONALĂ

În al şaselea rînd, judecătorul nu dispunea de un statut care să-i asigure 
independenţa. El adesea era obligat să-şi prezinte darea de seamă în faţa 
colectivului care l-a înaintat în funcţia de judecător şi să explice motivele 
adoptării unor hotărîri. Ca rezultat, o mare parte de cetăţeni care compă-
reau în faţa judecăţii în cauzele penale erau trimişi la închisoare (ca să se 
dea mai puţine explicaţii), iar sentinţele de achitare nu existau sau erau o 
raritate.

Asemenea situaţii nefavorabile justiţiei erau frecvente.
Reforma indiciară a schimbat radical sistemul dat. Astfel, conform art. 20 

din Constituţie, cetăţenii au acces la justiţie. Ei se pot adresa în instanţele de 
fond în conformitate cu codurile de procedură civilă şi penală.

În conformitate cu art. 119 din Constituţie, împotriva hotărîrilor jude-
cătoreşti, părţile interesate şi organele de stat competente pot exercita 
căile de atac în instanţele judecătoreşti ierarhic superioare. Începînd cu 12 
septembrie 1997 (data ratificării Convenţiei Europene pentru Drepturile 
Omului), orice cetăţean poate contesta la Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului drepturile violate.

Încă din 1995 a fost lichidată posibilitatea de a restitui cauzele penale 
spre cercetare suplimentară, obligând astfel procurorii să prezinte toate pro-
bele de învinuire în instanţa de judecată, aceasta fiind obligată să ia decizia 
definitivă asupra probelor prezentate de procuror.

O altă realizare este obligaţia procurorului de a prezenta şi argumenta 
acuzarea în fiecare cauză penală, con ducîndu-se de principiul contradicto-
rialităţii.

Au fost simplificate într-o mare măsură procedurile de examinare a cau-
zelor civile şi penale, astfel creîndu-se posibilitatea de a soluţiona un şir de 
cauze în termene restrînse.

În procedura penală a fost introdus un nou subiect – judecătorul de 
instrucţie, chemat să controleze legalitatea unor activităţi ale organelor 
de urmările penală. Conform legii, judecătorul de instrucţie examinează 
demersurile procurorului privind autorizarea efectuării unor acţiuni de 
urmările penală care aduc atingere drepturilor omului. Printre acestea sînt 
măsurile operative de investigaţii legate de limitarea inviolabilităţii vieţii 
private a persoanei, pătrunderea în încăpere contrar voinţei persoanelor 
care locuiesc în ea şi altele. Tot el examinează plîngerile împotriva actelor 
sau acţiunilor ilegale ale organelor de urmărire penală, ale organelor care 
exercită activitatea operativă de investigaţii şi ale procurorului care exercită 
nemijlocit acţiuni de urmărire penală.

A fost definitivat statutul judecătorului. Astfel, judecătorul se numeşte 
în funcţie pînă la atingerea plafonului de vîrstă – 65 ani. Se numeşte şi se 
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eliberează din funcţie numai la propunerea Consiliului Superior al Magistra-
turii. Judecătorul dispune de inamovibilitate şi de inviolabilitate.

Judecătorului î s-a creat posibilitatea de a aplica la rezolvarea litigiilor 
numai actele normative care nu contravin Constituţiei şi dreptului internaţi-
onal. În corespundere cu art. 53 din Constituţie, a fost introdusă răspunde-
rea statului pentru prejudiciile cauzate de colaboratorii instituţiilor statale. 
A fost prevăzut un nou principiu, care prevede nu numai răspunderea cetă-
ţeanului faţă de stat, dar şi a statului faţă de cetăţean.

În acest material nu pot fi descrise toate modificările, care, în opinia 
noastră, pot să influenţeze pozitiv justiţia. Dar am vrea să ne oprim încă la 
un aspect, în opinia noastră, cel mai important – introducerea apelului. Vom 
menţiona că anual se examinează în ordine de apel aproximativ 15-18 la 
sută din numărul total de cauze civile şi penale examinate de către instanţele 
de fond. Ce înseamnă apelul? Examinarea repetată a cauzei penale sau 
civile. Instanţa de apel, la cererea părţilor, este datoare să verifice probele 
în baza cărora a fost pronunţată hotărîrea judecătorească şi este în drept să 
cerceteze noi probe pentru ca să pronunţe o nouă hotărîre fără a restitui 
cauza spre rejudecare.

Credem că această etapă de înfăptuire a justiţiei este binevenită pentru 
cetăţeni, pentru că ea permite să fie corectate erorile judiciare, fără a trimite 
cauza dintr-o instanţă în alta.

Totodată, aş menţiona cîteva momente care au influenţat negativ sau au 
condus la tergiversarea reformei.

Primul. Formarea în anul 1996 a unui nou sistem de instanţe – econo-
mice, în frunte cu Judecătoria Economică a Republicii Moldova. Acesta a 
fost un pas greşit al legislatorului, care, în opinia noastră, într-o anumită 
măsură, a frînat dezvoltarea economiei naţionale. Anume pentru aceste 
instanţe legislatorul a introdus cinci trepte de înfăptuire a justiţiei: judecă-
toria economică de circumscripţie, colegiul de apel şi colegiul de recurs în 
Judecătoria Economică a Republicii Moldova, colegiul de recurs ordinar în 
Curtea Supremă de Justiţie şi Plenul Curţii Supreme de Justiţie. Mai mult ca 
atît, legislatorul a acordat Preşedintelui Judecătoriei Economice din Repu-
blica Moldova dreptul de a ataca, din oficiu sau la cererea persoanei impli-
cate în proces, în Curtea Supremă de Justiţie orice hotărîre irevocabilă dată 
de Judecătoria Economică. Prin aceasta a fost violat principiul operativităţii 
rezolvării litigiilor economice.

Oricît ar fi de straniu, dar şi Curtea Constituţională n-a susţinut sesizarea 
Curţii Supreme de Justiţie, semnată de autorul acestor rînd uri, sesizare în 
care se semnala violarea art. 115 din Constituţie, care prevede formarea 
unui singur sistem judiciar, iar pentru anumite categorii de cauze pot funcţi-
ona numai judecătorii specializate.
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Pe parcursul anilor, în repetate rînduri, s-a atras atenţia asupra necesităţii 
aducerii legislaţiei referitoare la instanţele judecătoreşti economice în con-
formitate cu Constituţia şi standardele europene. Poziţia autorului acestor 
rînduri referitoare la formarea instanţelor judecătoreşti specializate, însă, a 
fost recunoscută tocmai în anul 2003. Judecătoria Economică a Republicii 
Moldova a fost lichidată, iar treptele de înfăptuire a justiţiei economice au 
fost reduse de la 5 la 3.

Al doilea moment. La formarea în 1996 a sistemului judiciar din judecă-
torii, tribunale, Curtea de Apel şi Curtea Supremă de Justiţie s-a propus ca 
tribunalele să fie principalele instanţe judecătoreşti care să examineze în 
fond cauzele penale şi civile, iar judecătoriile raionale (municipale) se devină 
judecătorii de pace, care să examineze cele mai simple cazuri; Curtea de 
Apel să examineze cauzele în ordine de apel; Curtea Supremă să devină 
instanţă de recurs.

Însă legiuitorul a transmis majoritatea cauzelor spre examinare 
judecătoriilor raionale (municipale, de sector), tribunalele au devenit 
instanţe de apel. Curtea de Apel a devenit instanţă de recurs, iar Curtea 
Supremă a fost izolată de sistemul judiciar, atribuindu-i-se în competenţă 
numai recursurile extraordinare.

În aşa mod, Curtea Supremă, avînd sarcina de a asigura aplicarea corectă 
şi uniformă a legislaţiei de către toate instanţele judecătoreşti, nu putea 
realiza această sarcină, deoarece a fost îndepărtată de sistemul judiciar. De 
jure Curtea Supremă de Justiţie era instanţa supremă de justiţie în stat, iar 
de facto asemenea instanţă a devenit Curtea de Apel.

Mai tîrziu au fost formulate propuneri de a se crea tribunale în fiecare 
judeţ şi de a se institui cîteva curţi de apel şi de a echilibra competenţa 
instanţelor judecătoreşti, însă propunerile au fost respinse. Aceste greşeli 
au fost reparate parţial tocmai în 2003.

Al treilea moment. De la bun început, reforma judiciară n-a fost recunos-
cută. Unii demnitari de stat s-au speriat de faptul că instanţele judecătoreşti 
vor deveni o parte a puterii de stat, independente de legislativ şi executiv. 
Nu întîmplător, pentru reformarea instanţelor judecătoreşti a fost alocat în 
mod special numai un milion de lei, în locul celor cîteva sute de milioane de 
lei necesare. Ministerul Justiţiei, responsabil de promovarea reformei, n-a 
elaborat un Program de stat menit să asigure desfăşurarea reformei.

Reforma era percepută în mod neprietenos de către mijloacele de infor-
mare în masă. Numărul de materiale în sprijinul reformei puteau fi numărate 
pe degete.

Avînd tendinţa de a fi obiectivi, trebuie să recunoaştem că reforma judi-
ciară n-a fost aprobată şi de către o bună parte din judecătorii, îndeosebi 
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de unele instanţe nou formate, care refuzau să examineze cauzele (măcar 
cele penale, cetăţenii aflîndu-se în stare de arest), boicotul motivîndu-se 
prin lipsa de sedii. Pe de altă parte, unii judecători s-au îmbolnăvit brusc 
de sindromul independenţei totale, chiar şi faţă de lege. Vom menţiona că, 
începînd cu anul 1990, sistemul a început a se completa cu multe cadre 
slab pregătite din punct de vedere teoretic şi practic, venite din rîndurile 
simpatizanţilor manifestaţiilor, care au prins gustul pentru puterea politică. 
Nu întîmplător Codul de etică al judecătorilor, propus spre adoptare, a fost 
respins de cîteva ori chiar de către judecători. Mulţi judecători nu erau pre-
gătiţi pentru a înfăptui justiţia în noile condiţii. În anii 2000 – 2001 devenise 
necesară o atestare totală a judecătorilor pentru а-i selecta pe cei capabili 
să aplice noile proceduri, noile legi, tratatele internaţionale la care Republica 
Moldova devenise parte. Se propunea ca atestarea să fie înfăptuită în inte-
riorul sistemului de către organele de autoadministrare a judecătorilor. Însă 
sistemul s-a împotrivit. Atunci autorul acestor rînduri a propus Parlamen-
tului să perfecţioneze mecanismul atestării. Însă propunerea n-a fost sus-
ţinută. „Atestarea necesară” a fost înfăptuită din exterior, începînd cu anul 
2001, de către organele politice ale ţării. Astfel, sistemul n-a conştientizat 
la timp faptul că instanţele judecătoreşti sînt o parte a puterii de stat, care 
dispun de posibilitatea de a se autoadministra, autoorganiza şi autocontrola 
şi sînt responsabile de problemele majore ale societăţii la egal cu legislativul 
şi executivul.

Al patrulea moment. Populaţia a fost îndepărtată de înfăptuirea justiţiei. 
Lichidînd instituţia asesorilor populari, legislatorul n-a prevăzut posibilitatea 
înfăptuirii justiţiei prin curţile de juraţi, n-a format comisii de etică din repre-
zentanţi ai societăţii civile, iar în ultimă instanţă, în componenţa Consiliului 
Superior al Magistraturii au fost incluşi prea puţini reprezentanţi ai societăţii 
civile. Prin lipsa totală a transparenţei şi neparticiparea populaţiei sub nici o 
formă la înfăptuirea justiţiei foarte uşor se poate manipula opinia publică în 
ceea ce priveşte încrederea societăţii în actul justiţiei.

Şi ultimul moment. Instanţele judecătoreşti niciodată n-au fost asigurate 
cu cele necesare pentru înfăptuirea justiţiei. Dacă pînă în anul 1990 existau 
unii factori obiectivi, care stimulau crearea condiţiilor pentru examinarea 
calitativă şi operativă a cauzelor, acum aceste probleme sînt puse pe deplin 
pe seama judecătorilor, care, în lipsă de resurse financiare, nu le pot rezolva, 
acest factor influenţînd negativ înfăptuirea justiţiei.

Sondajele sociologice vorbesc despre neîncrederea totală în actul justi-
ţiei. În ce constă problema? Vorba e că reforma judiciară nu poate să se dez-
volte izolat de alte reforme şi îndeosebi de reforma de drept. Reforma judi-
ciară poate fi privită ca primul pas al reformei generale de drept. Majoritatea 
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crede că dacă s-au reformat instanţele judecătoreşti, atunci putem aştepta 
mană din cer. Dar succesele nu se resimt şi mulţi nu înţeleg de ce. Noi con-
siderăm că paralel cu reforma judiciară trebuie să se efectueze transfor-
marea juridică a societăţii, să se stabilească sistemul de drept şi doctrina 
naţională de drept, inclusiv legislaţia. Albia rîului trebuie s-o treacă nu numai 
instanţele judecătoreşti, dar şi procuratura, organele de interne, avocatura, 
organele administrării publice locale, adică toate instituţiile şi organele care 
sînt obligate să respecte drepturile omului. Reforma judiciară poate să se 
încununeze de succes numai dacă se va efectua în complex cu alte măsuri.

Dar să revenim la sistemul judiciar. Care să fie soluţiile pentru ca socie-
tatea să dispună de o justiţie bună?

– Mai întîi, trebuie lichidată tripla administrare a instanţelor judecătoreşti: 
Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii şi Curtea Supremă 
de Justiţie. Cînd sînt multe dădace, copilul rămîne needucat. Administrarea 
instanţelor judecătoreşti trebuie să ţină numai de competenţa Consiliului 
Superior al Magistraturii, care necesită să fie înzestrat cu cele necesare: 
sediu, cadre, mijloace financiare, transport etc.

În al doilea rînd, trebuie să se acorde atenţia cuvenită calităţii înfăptuirii 
justiţiei şi, mai ales, înfăptuirii justiţiei în instanţele de apel. Astăzi, instan-
ţele de apel şi, îndeosebi, Curtea de Apel Chişinău, fiind suprasolicitată, 
activează ca instanţe de recurs.

Consider că în Chişinău urmează să activeze minimum două curţi de apel 
cu un număr dublu de judecători: Curtea de apel municipală Chişinău şi Cur-
tea de apel Chişinău pentru raioanele vecine.

Pericolul constă în faptul că actualmente curţile de apel nu-şi îndepli-
nesc rolul de instanţe de apel, în care, de fapt, se termină justiţia. Doar Cur-
tea Supremă, ca instanţă de recurs, examinează numai probleme de drept. 
Dar cele mai importante pentru cetăţeni sînt problemele de fapt. Cetăţenii 
cer să li se facă dreptate. Însă instanţele de apel, dacă nu îşi vor schimba 
stilul şi modul de înfăptuire a justiţiei, vor reduce la zero reforma judiciară.

În al treilea rînd, sistemul trebuie să dispună de cadre calificate, cu o 
responsabilitate majoră. Este periculoasă opinia că în calitate de judecă-
tor poate lucra oricine. Să ne imaginăm că meşterul, care mulţi ani la rînd 
lucrează cu toporul, într-o bună zi ia în mînă scalpelul şi operează un bolnav. 
Exact aşa, în opinia noastră, poate fi tratată situaţia cînd unui judecător abia 
numit într-o judecătorie raională sau de sector în a doua zi de lucru i se pro-
pune să examineze un caz de omor, în care poate fi aplicată privaţiunea de 
libertate pe viaţă, sau să judece un ex-demnitar înalt de stat pentru trădare 
de Patrie, abuz de putere sau corupţie. Încă din 1996-1997 se abordează 
problema ca în funcţia de judecător să fie promovate numai acele persoane 
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care dispun de o pregătire specială în vederea exercitării atribuţiilor de 
judecător, manifestă responsabilitate şi au o reputaţie ireproşabilă, recu-
noscută de societate. Dar trebuie introduse mecanisme privind pregătirea 
cadrelor de judecători. Aceste propuneri par să fie auzite abia în anul 2006.

Şi ultimul moment. Dacă pentru chirurg se pregăteşte sala de operaţie 
cu diferiţi asistenţi, cu instrumente şi medicamente, de care depinde succe-
sul operaţiei, atunci şi judecătorul trebuie să dispună de cele necesare pen-
tru a înfăptui justiţia. Este incontestabil faptul că fiecare judecător trebuie 
să dispună de sală de şedinţe, de sală de deliberări, de birou, de literatură, 
consultanţi, poliţie judiciară şi multe altele. Fără crearea condiţiilor nece-
sare nu putem să avem justiţie calitativă.

– Au trecut 10 ani de cînd a început reforma judiciară. Din toate refor-
mele care se înfăptuiesc în societate, după cum ne arată practica altor state, 
cea mai anevoiasă este reforma judiciară. În Rusia, de exemplu, reforma 
începută în anul 1864 a fost întreruptă în anul 1917, anul revoluţiei bolşe-
vice. În Anglia reforma judiciară a durat mai bine de 50 de ani.

În Republica Moldova unii cetăţeni sînt deprinşi ca să se adreseze mai 
întîi către şeful statului, deputaţi, miniştri, mass-media etc. şi abia apoi la 
judecată, ca după judecată s-o ia din nou prin instanţele extrajudiciare, de 
aceea reforma judiciară în Republica Moldova va dura mai mult ca în orice 
altă ţară. Instituţiile statale, nonguvernamentale, mass-media, societatea în 
ansamblu trebuie să se deprindă cu ideea că litigiile pot şi trebuie să fie 
rezolvate numai în instanţele de judecată. Să nu uităm că instanţele rezolvă 
anual cîteva sute de mii de cauze civile, penale şi administrative. Bineînţeles, 
jumătate din părţile în litigiu rămîn nesatisfăcute. Şi rămîn „supărate” pe 
instanţe. Organele politice trebuie să conştientizeze o asemenea situaţie. 
Vom aduce ca exemplu faptul că la Curtea Constituţională deja se adresează 
cetăţenii nemulţumiţi de deciziile pronunţate de Curtea de la Strasbourg, 
afirmînd că şi acolo nu se face dreptate, fără a conştientiza faptul că cerin-
ţele lor nu vor fi satisfăcute de nici o instanţă legală, deoarece contravin 
legii. Dar nu aceşti cetăţeni trebuie să dea în stat apreciere justiţiei.

Însă şi judecătorii trebuie să conştientizeze faptul că şi acei cetăţeni, 
cerinţele cărora n-au fost satisfăcute, trebuie să creadă în obiectivitatea lor.

Un judecător american scria următoarele: „Eu nu aştept că partea care a 
pierdut procesul va fi convinsă de obiectivitatea şi imparţialitatea justiţiei, 
dar eu cred că partea care a pierdut procesul se va convinge, în primul rînd, 
că instanţa a ascultat şi a înţeles toate argumentele, în al doilea rînd, că fie-
care judecător cinstit, responsabil şi înţelept ar fi ajuns la aceeaşi concluzie 
şi, în al treilea rînd, citind mai multe cazuri, că s-a procedat la fel ca în cazul 
lui propriu’’. îndemn judecătorii să urmeze aceste sfaturi. Mai multă trans-
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parenţă, mai multă lumină. Cetăţeanul trebuie să înţeleagă, să se convingă 
de oportunitatea, înţelepciunea şi legalitatea actului de justiţie, indiferent 
de categoriile de cauze care se judecă.

Rezolvarea problemelor abordate în acest material (ele sînt mult mai 
numeroase) ne-ar permite să ne apropiem de sfîrşitul reformei judiciare. Ne 
rămîne să dorim judecătorilor şi instituţiilor statale, factori activi ai reformei 
judiciare, cetăţenilor şi întregii societăţi noi succese în desfăşurarea reformei 
judiciare. Doleanţa tuturor e ca reforma să se încununeze de succes deplin 
cît mai curînd posibil şi să avem în Republica Moldova o justiţie obiectivă, 
imparţială, operativă şi calitativă.

Publicat: Revista „Justiția constituțională în 
Republica Moldova”, Nr.3, a.2006, p.5-8
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CONCEPTUL ŞL CONŢINUTUL SUVERANITĂŢII

Victor PUȘCAȘ

Suveranitatea, fiind un fenomen social, a apărut odată cu statul, se dez-
voltă odată cu statul şi determină particularităţile statului. De aceea originea 
şi istoria conceptului de suveranitate sînt strîns legate de natura, originea şi 
istoria statului. în evoluţia istorică a societăţii, doctrina atestă o diversitate 
de teorii şi poziţii privind conţinutul suveranităţii.

Există 2 teorii generale, care s-au confruntat de-a lungul secolelor, fie-
care susţinînd un alt deţinător al suveranităţii: teoriile sau concepţiile teo-
cratice şi doctrina democratică.

Concepţiile teocratice au.la bază ideea că Creatorul lumii, deţinînd 
întreaga putere, desemnează şi învesteşte un titular al suveranităţii în per-
soana regelui, iar teoriile democratice au drept obiect suveranitatea popu-
lară şi suveranitatea naţională.

În concepţia constituţională modernă, suveranitatea este o dimensiune 
complexă, importantă şi crucială atît pentru dreptul internaţional, cît şi pen-
tru dreptul constituţional.

Suveranitatea reprezintă acea calitate a puterii de stat în temeiul căreia 
această putere are vocaţia de a adopta orice decizie politică, juridică, mili-
tară, economică ş.a., în toate treburile interne şi externe, fără nici o imixti-
une din partea altei puteri.579

În teorie580 suveranitatea, fiind asemuită cu independenţa, semnifică 
puterea supremă, precum şi calitatea de a fi suveran, de a dispune liber de 
soarta sa. Totodată, se deosebeşte suveranitatea naţională, care se identi-
fică cu independenţa unui stat faţă de alte state, şi süveranitatea de stat în 
accepţiunea de supremaţia puterii de stat în interiorul ţării şi independenţa 
faţă de puterea altor state.

Conceptul de suveranitate a fost definit în nenumărate moduri, încadrat 
în diferite contexte de filosofi, jurişti, iar ideea de bază rămîne mereu ace-
eaşi, şi anume că suveranitatea unui stat îmbină 2 elemente inseparabile: 
supremaţia puterii în interiorul statului şi independenţa statului în raport cu 
alte puteri.

Supremaţia puterii, ca particularitate a suveranităţii, se referă la latura 
internă, semnificînd integritatea teritoriului şi inviolabilitatea frontierelor 
579 Ion Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice, p.54
580 DEX, Academia Română, Institutul de lingvistică “lorgu Iordan”, Ediţia II-a, Univers enciclopedic. Bucu-

reşti, 1998, p. 1049
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statului, precum şi faptul că puterea de stat, instituită constituţional, este 
superioara oricărei alte puteri. Supremaţia puterii de stat, la fel, exprimă 
calitatea acesteia de a fi unica autoritate cu drept de acţiune asupra terito-
riului şi populaţiei statului, de a stabili sistemul şi ordinea de drept în inte-
riorul frontierelor statului, precum şi direcţiile, modalităţile de realizare a 
politicii interne şi externe potrivit intereselor şi aspiraţiilor poporului său.

Independenţa, ca un element al suveranităţii, se referă la latura externă, 
prin care statul duce o politică externă pe care şi-o stabileşte fără să depindă 
de un alt stat sau altă putere internaţională. Independenţa se explică ca 
situaţia unui stat sau a unui popor care se bucură de suveranitate naţională, 
stare de neatîrnare şi drept de a rezolva liber (cu respectarea drepturilor 
altor state şi a principiilor dreptului internaţional) problemele sale interne şi 
externe, fără amestec din afară.581

Unii doctrinari582 încearcă să delimiteze suveranitatea statului de inde-
pendenţa acestuia, susţinînd că independenţa este o condiţie şi, în acelaşi 
timp, un criteriu al suveranităţii. Într-un context mai larg, elementele-cheie 
ale suveranităţii includ, pe lîngă independenţă şi autonomie, “personalita-
tea” internaţională, autoritatea (calitatea de putere), integritatea şi inviolabi-
litatea teritorială583. În timp ce termenul “independenţă” este utilizat pentru 
a descrie un aspect al suveranităţii, la rîndul său, suveranitatea, odată recu-
noscută unui stat, devine şi este un garant al independenţei lui.

Deşi între suveranitate şi independenţă se evidenţiază particularităţi 
individuale, totuşi, între ele există o legătură incontestabilă, deoarece se 
determină şi se completează reciproc, sînt indispensabile statului şi nu pot 
fi separate una de alta. Suveranitatea şi independenţa sînt cerinţe de bază 
ale statalităţil.

Din cele expuse rezultă că suveranitatea reprezintă autoritatea supremă 
cu care este înzestrat statul de către popor prin formele democratice con-
stituţionale şi, în calitate de putere supremă a statului, implică competenţa 
exclusivă a acestuia asupra teritoriului naţional şi independenţa sa faţă de 
orice altă putere pe plan extern. Astfel, rezultă că suveranitatea se mani-
festă:

• atît pe plan intern, constînd în supremaţia puterii de stat asupra 
teritoriului şi asupra unei populaţii, concretizată în elaborarea unor 
norme cu caracter general şi în supravegherea aplicării acestora în 
viaţa cotidiană;

581 Ibid., p. 485
582 Popa V.N., Teoria generală a dreptului, Bucureşti, 1992, p.62-63
583 Asociaţia avocaţilor oraşului New York, „dezgheţarea unui conflict în– gheţat:aspecte legale ale crizei 

separatiste din Moldova”, Comitetul special pentru afaceri europene, raport prezentat la conferinţa 
internaţională din 18 iulie 2006, cu genericul «dezmorţirea unui conflict îngheţat: aspecte juridice ale 
crizei separatiste din Moldova», Chişinău



524

VALERIU KUCIUK • VICTOR PUȘCAȘ

• cît şi pe plan extern, constînd în independenţa statului în raporturile 
sale cu alte state sau cu orice alte puteri exterioare.

În doctrina constituţională modernă584 se consideră că conţinutul suve-
ranităţii pe plan intern se caracterizează prin anumite trăsături generale, 
dintre care:

• Caracterul originar şi plenar se manifestă prin faptul că suveranitatea 
este exercitată şi emană direct de la popor şi nu poate fi atribuită 
altor puteri din afara ţării. Prerogativele suveranităţii sînt plenare, 
deoarece cuprind toate domeniile de activitate a societăţii organizate 
în stat: politic, economic, cultural, social, intern, extern etc.

• Caracterul unic al suveranităţii constă în inexistenţa unei alte puteri 
de aceeaşi natură, care să o concureze. Dacă suveranitatea poporu-
lui este unică, rezultă că şi suveranitatea statului este esenţialmente 
unică, ceea ce nu exclude divizarea şi exercitarea separată a funcţiilor 
statului.

• Caracterul indivizibilităţii relevă că suveranitatea, fiind unitară, nu 
poate fi divizată în cote-părţi aparţinînd unor titulari diferiţi.

• Caracterul inalienabil pune în evidenţă că naţiunea nu îşi poate aban-
dona, ceda, împrumuta sau înstrăina definitiv şi irevocabil suveranita-
tea, fie unui stat sau grup de persoane, fie unor organizaţii internaţi-
onale.

• Caracterul imprescriptibil reţine că suveranitatea există atîta timp, cît 
există titularul ei: poporul sau naţiunea respectivă.

• Caracterul deplinătăţii exprimă faptul că suveranitatea nu poate fi 
îngrădită, limitată arbitrar de o putere internă sau externă. Teritoriul 
unui stat poate fi supus doar unei singure suveranităţi depline.

În plan-extern, suveranitatea naţională se exercită liber, fără restricţii şi 
se întinde ca dimensiune pînă acolo, unde începe suveranitatea altui stat. 
Fiind unicul subiect de drept internaţional dotat cu suveranitate, statul 
posedă capacitatea deplină de a promova în exterior interesele poporului 
său, acţionînd în conformitate cu normele şi principiile internaţionale.

Dreptul internaţional este un drept al celor egali. Astăzi comunita-
tea internaţională a statelor nu poate fi concepută decît ca un sistem de 
subiecte egale în drepturi. Totodată, nu trebuie confundată egalitatea în 
drepturi ă statelor şi egalitatea lor de fapt, deoarece, pornind de la starea 
reală a lucrurilor, nimeni nu poate contesta inegalităţile de fapt existente 
între state. Egalitatea în drepturi, în acest sens, semnifică egalitatea juridică 
între state, indiferent de orice deosebire de ordin teritorial, economic, poli-
tic sau de altă natură.

584 Vezi: Cristian Ionescu, Tratat de drept constituţional contemporan, AAL Beck, Bucureşti, 2003, p. 306. 
A. Arseni şi alţii. Constituţia RM comentată articol cu articol, Vol.l, Civitas, Chişinău, 200, p. 17
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Egalitatea statelor suverane presupune respectarea suveranităţii tuturor 
statelor şi egalităţii lor în cadrul relaţiilor internaţionale şi se caracterizează 
prin următoarele585:

• Statele sînt obligate să respecte egalitatea suverană şi specificul fie-
căruia dintre ele, precum şi toate drepturile inerente suveranităţii.

• Fiecare stat are îndatorirea de a respecta personalitatea altor state.
• Fiecare stat este în drept să-şi aleagă şi să-şi dezvolte în mod liber 

sistemul său politic, social, economic şi cultural, precum şi să-şi stabi-
lească legile şi reglementările sale administrative.

• Toate statele dispun de drepturi şi obligaţii egale.
• Toate statele au obligaţia de a respecta dreptul fiecăruia dintre ele la 

determinarea şi exercitarea după propria-i apreciere a relaţiilor sale 
cu alte state în conformitate cu dreptul internaţional.

• Fiecare stat este în drept să participe la organizaţii şi tratate interna-
ţionale.

• Integritatea teritorială şi independenţa politică a statului sînt inalie-
nabile.

• Fiecare stat are obligaţia de a respecta pe deplin şi cu bună-credinţă 
obligaţiile sale internaţionale, precum şi să conveţuiască în pace cu 
alte state.

Constituţiile din majoritatea statelor contemporane declară poporul 
drept deţinător al suveranităţii naţionale, această regulă fiind ridicată la rang 
de principiu constituţional ce determină forma de stat.

În condiţiile statului de drept ultimul şi decisivul cuvînt în procesul de 
organizare a societăţii în stat aparţine poporului. Conform Declaraţiei de 
suveranitate a Republicii Moldova, izvorul şi purtătorul suveranităţii este 
poporul4. Acelaşi sens conţine art.2 alin. (1) din Constituţia Republicii Mol-
dova, care prevede: “Suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii 
Moldova, care o exercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative, 
în formele-stabilite de Constituţie”. Astfel, suveranitatea statului este limi-
tată prin suveranitatea poporului, căruia îi aparţine dreptul suprem de a 
determina sistemul politic, economic, cultural şi social al statului. Dreptul 
internaţional protejează în mod egal suveranitatea şi independenţa tuturor 
statelor.

Conceptul de suveranitate este obiectul multor controverse teoretice.
Multe polemici sînt generate de particularităţile suveranităţii expuse în 

teoriile democratice.
Atât în textele constituţionale, cât şi în doctrină, se poate observa faptul 

585 Vezi: Oleg Balan, Eduard Serbenco, Drept internaţional public, Vol.l, Chişinău, 2001, p.92; A. Arseni şi 
alţii, Constituţia RM comentată articol cu articol, Vot.l, Civitas, Chişinău, 200, p. 18
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că adesea se pune semnul egalităţii între “suveranitatea poporului” şi “suve-
ranitatea naţională”, uneori fiind considerate sinonime şi cu “suveranitatea 
de stat”.

Pentru a identifica raportul între suveranitatea poporului şi suverani-
tatea naţională, este necesar să clarificăm sensul atribuit de Constituţia 
Republicii Moldova noţiunilor de “popor” şi “putere naţională”. Astfel, prin 
popor se înţelege o colectivitate de indivizi, care au calitatea de cetăţeni şi 
prin aceasta au aptitudinea de a participa la exprimarea şi exercitarea voin-
ţei naţionale. Iar suveranitatea naţională, fiind asemuită cu puterea politică, 
înseamnă puterea absolută şi perpetuă a poporului.586

Este important, în acest sens, şi ce factor determinant se pune la baza 
naţiunii: factorul material587, care include rasă, limbă, origine etnică, cultură, 
religie, istorie comună, tradiţii unice, sau factorul spiritual (psihologic), care 
poate fi exprimat prin “dorinţa de a convieţui împreună, iar această dorinţă 
se exteriorizează prin deţinerea sau aderarea la cetăţenia unui stat”. Facto-
rul material, adică originea etnică, este static, de regulă nu se schimbă, pe 
cînd cel spiritual, adică cetăţenia, la dorinţă, este variabil. Pe acest motiv se 
scindează poziţiile privind raportul dintre suveranitatea naţională şi cea a 
poporului.

În opinia contemporanilor,588 chiar dacă teoria suveranităţii populare şi 
teoria suveranităţii naţionale în diferite perioade istorice pot avea conse-
cinţe deosebite – cum sunt, de exemplu, cele cu privire la vot, la forma 
de guvernământ, ia formele democraţiei etc. – în general, în perioada con-
stituţionalismului modern, se admite ideea că deosebirile dintre ele s-au 
estompat în condiţiile în care peste tot s-a introdus votul universal, formele 
democraţiei directe sau semidirecte putând fi întâlnite alături de democra-
ţia reprezentativă, iar distincţia dintre monarhii şi republici nu mai are nimic 
comun cu regimul politic.

Indiferent care ar fi factorii determinanţi de definire a naţiunii, concluzia 
care se impune este că, la etapa actuală, pentru exercitarea suveranităţii 
unei societăţi organizate în stat (şi recunoscute pe plan internaţional) cea 
mai importantă calitate este calitatea de cetăţenie, iar celelalte particula-
rităţi individuale ale persoanei, ca originea etnică, religia, limba etc., sînt 
secundare. Prin prevederile art.2, a asociat termenul de suveranitate naţio-
nală cu cel de popor.

În ceea ce priveşte suveranitatea de stat, trebuie să pornim de la faptul 
că noţiunea de stat este folosită concomitent în două sensuri: în sens larg, 
semnificînd “societatea organizată pe un teritoriu, având un guvernământ 
586 A. Arseni şi alţii. Constituţia RM comentată articol cu articol. Vol.l, Civitas, Chişinău, 200, p. 34;
587 Cristian Ionescu, Tratat de drept constituţional contemporan, AAL Beck, Bucureşti, 2003, p. 84
588 G. Vrabie – Integrarea europeană şl suveranitatea de stat. Justiţia Constituţională, nr.1/2006, p.38
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autonom”, şi în sens restrâns, de sistem organizaţional de autorităţi, care 
realizează în mod suveran conducerea unei populaţii stabilite pe un teritoriu 
determinat.

În cazul în care noţiunea de stat este utilizată în sens larg, nu se mai pune 
problema distincţiei între suveranitatea statului şi suveranitatea poporului, 
sau cea a naţiunii, cu excepţia, cînd nu admitem egalitate de situaţii între 
suveranitatea poporului şi suveranitatea naţională. Dacă, însă, folosim noţi-
unea de stat în sens restrâns, va trebui să concretizăm cine este titularul 
suveranităţii, poporul sau sistemul de autorităţi statale reprezentative. în 
acest sens, Constituţia RM stabileşte incontestabil că toate puterile emană 
de la popor. Astfel, suveranitatea statului este limitată prin suveranitatea 
poporului, căruia îi aparţine dreptul suprem de a determina sistemul politic, 
economic, cultural şi social, iar ceea ce poporul încredinţează statului este 
numai exercitarea suveranităţii.

Altă problemă la definirea conceptului de suveranitate este generată de 
stabilirea limitelor suveranităţii.

E cunoscut faptul că suveranitatea statală nu este absolută, deoarece, 
pe de o parte, ea se exercită de către stat în limitele legale stabilite ia nivel 
naţional tot în baza suveranităţii, iar pe de altă parte, puterea suverană a 
unui stat mai este limitată şi prin puterea analogică a altor state, deoarece 
toate sînt în mod egal suverane.

La începutul noului secol şi al noului mileniu a crescut interdependenţa 
în lume, multe probleme interne şi regionale.au devenit internaţionale. 
Aceasta se datorează procesului de globalizare. Se observă tot mai mult 
tendinţa de integrare, de creare a unui spaţiu internaţional politic, econo-
mic, financiar şi juridic comun.

Unii politologi contemporani privesc suveranitatea ca pe un obstacol în 
calea constituirii unor forme de colaborare internaţionale.589 Considerînd 
că epoca statelor independente a apus ori se apropie de sfîrşit, că indepen-
denţa devine o frînă în calea progresului, ei susţin că numai unificarea state-
lor existente într-o organizaţie supranaţională, de nivel european sau chiar 
mondial, poate rezolva contradicţiile şi problemele epocii contemporane.

Promovând ideea de integrare europeană a Republicii Moldova, trebuie 
să conştientizăm faptul că pe plan internaţional suveranitatea nu poate 
fi absolută. Dreptul internaţional reprezintă un sistem de obligaţiuni, prin 
intermediul cărora statele acceptă benevol restrângerea libertăţii lor de 
acţiune şi, în ultimă instanţă, a propriei autonomii politice interne. Fiind de 
la bun început prin însăşi natura sa un drept coordonator, dreptul interna-

589 Marin Voiculescu, Doctrine politice contemporane, Editura VICTOR. Bucureşti 2000, p.128 (Maurice 
Duvergér, Droit constitutionnel et institutions politiquies)
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ţional preia unele caracteristici supranaţionale, în cadrul lui apar elemente 
de subordonare, care se manifestă: în crearea structurilor instituţionale 
corespunzătoare şi onorarea obligaţiilor ce reies din tratatul internaţional 
ratificat.

Astfel, când se vorbeşte de “limitarea suveranităţii pe plan internaţio-
nal”, în nici un caz nu se înţelege limitarea puterii poporului. Limitarea nu 
apare cu privire la popor, ci la competenţele privind exercitarea suvera-
nităţii poporului, competenţe tradiţional oferite statului, dar care azi pot 
fi exercitate de stat, delegate de acesta pe seama structurilor comunitare 
sau exercitate în comun ia cele două niveluri ale statului şi ale instituţiilor 
internaţionale.

Din practica actuală atât a dreptului internaţional, cât şi a Consiliului 
Europei se determină „mondializarea” drepturilor omului, pe de o parte, şi 
restrângerea, limitarea competenţelor statului, pe de altă parte. Dar această 
restrângere trebuie privită mai întâi ca o consecinţă a manifestării benevole 
de voinţă a statelor suverane. În felul acesta afirmăm un adevăr: naţiunile 
integrate prin tratate internaţionale rămân suverane. “Suveranitatea” este 
un drept natural, imprescriptibil şi inalienabil. Acest drept poate fi încredin-
ţat pentru exercitare temporar, dar titularul poate oricând –să-l revendice.

Actele naţionale de constituire şi consolidare a statului nostru – despre 
suveranitate590, despre independenţă591, despre putere592, inclusiv Consti-
tuţia, proclamă suveranitatea şi independenţa ca fundamente ale statalită-
ţii. Spre ex., Declaraţia de suveranitate a RM stipulează în art.1 că suvera-
nitatea este condiţia firească şi necesară a existenţei statalităţii Moldovei.

Aceste caracteristici statale sînt consacrate şi de Declaraţia de indepen-
denţă: „Republica Moldova este un stat suveran, independent şi democra-
tic, liber să-şi hotărascăprezentul şi viitorul, fără nici un amestec din afară, 
în conformitate cu idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului, în spaţiul 
istoric şi etnic al devenirii sale naţionale”.

Constituţia în art.1 alin(1) consfinţeşte că RM este un stat suveran şi 
independent.

Apariţia RM ca stat suveran şi independent, prin destrămarea URSS, a 
însemnat, conform dreptului internaţional al secesiunii, următoarele:

1) RM a devenit subiect de drept internaţional, fiind recunoscută de 
comunitatea internaţională ca stat suveran şi independent, cu deplinătatea 
drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din acest statut.
590 Declaraţia Suveranităţii Republicii Sovietice Socilaiste Moldova, hotărîrea Parlamentului RM nr. 148-

X1I din 23 iunie 1990, Veştile Sovietului Suprem 1990, nr.8, art.192
591 Declaraţia de independenţă a RM, Legea RM nr. 691-XII din 27 august 1991, MO al RM, 1991, nr.11-

12, art.103,118
592 Decretul cu privire la puterea de stat, Hotărîrea Parlamentului RM nr.201-ХІІ din 27 iulie 1990, Veştile 

Sovietului Suprem, 1990, nr.8,art.208
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2) Statut RM a înlocuit fosta Federaţie, fiind predecesorul ei legitim pe 
partea de teritoriu în limitele administraţiv-juridice existente la momentul 
destrămării URSS, teritoriu pe care îl ocupă şi în prezent.

3) Succesiunea de state nu afectează frontierele stabilite printr-un tratat, 
nici obligaţiile şi drepturile referitoare la regimul de frontieră sau alte regi-
muri teritoriale.593

În condiţiile recunoaşterii de către comunitatea internaţională, Republica 
Moldova ca stat suveran şi independent nu mai poate fi pusă la îndoială. 
Aici merită să abordăm problemele cu care se confruntă poporul nostru în 
consolidarea şi exercitarea suveranităţii.

Suveranitatea nu poate fi consolidată numai prin condiţii administrative 
şi prevederi juridice.

1. Pentru afirmarea suveranităţii RM este necesară consolidarea unităţii 
poporului.

Unul din fundamentele principale, pe care se bazează suveranitatea sta-
tului, este legătura dintre cetăţeni, comunitatea lor, denumită în Constituţie 
unitatea poporului, şi dreptul cetăţenilor de a se deosebi unul de altul prin 
etnie, limbă, religie, numit dreptul la identitate etnică.

Proclamarea constituţională a egalităţii tuturor cetăţenilor în faţa legii şi 
a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, 
limbă, religie etc. a creat baza pentru realizarea principiilor constituţionale 
vizînd drepturile omului şi pentru libera dezvoltare a personalităţii umane, 
astfel putem afirma că în RM este respectat pe depiin dreptul la identitate 
al fiecărui cetăţean.

E adevărat, că obiectivul unităţii poporului e foarte dificil de realizat în 
orice societate, chiar şi în ţările democratice cu bogate tradiţii constituţi-
onale, dar mai ales în cele cu democraţie tînără, la care este atribuită RM. 
Dar în condiţiile în care suveranitatea naţională aparţine unui singur titular 
– poporului, înţelegem faptul că conştiinţa juridică naţională, precum şi uni-
tatea cetăţenilor sînt semnificative şi indispensabile pentru consolidarea şi 
exercitarea suveranităţii (puterii politice) în formele stabilite de Constituţie.

Cheia succesului pentru consolidarea suveranităţii constituie unitatea 
conştiinţei juridice a poporului şi statului, în aspiraţiile de construire a unui 
stat democratic de drept. Fundamentul social al unităţii poporului este asi-
gurat şi determinat de spiritul de solidaritate al cetăţenilor. Solidaritatea 
reprezenta o legătură spirituală şi politico-juridică între toţi cetăţenii ţării, 
indiferent de originea lor etnică, care se manifestă prin dorinţa de a convie-
ţui împreună, pe temeiul unor valori comune.

Ca urmare, ar fi binevenită revizuirea art. 10 din Constituţie în sensul 
593 Convenţia privind succesiunea la tratate, 1978, art.11, ari. 12
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completării alin.(1) cu prevederea „Statul are ca fundament unitatea popo-
rului RM şi solidaritatea cetăţenilor săi”.

2. Consolidarea suveranităţii presupune de asemenea asigurarea stabili-
tatăţii sociale prin asigurarea stabilităţii Constituţiei şi legislaţiei.

Stabilitatea sistemului legal, inclusiv a Constituţiei, contribuind la stabili-
tatea socială, economică şi politică a statalităţii, este un remediu al dezvol-
tării societăţii şi consolidării suveranităţii. Din punct de vedere psihologic, 
cetăţeanul în parte şi societatea în general nu pot să activeze normal, dacă 
nu sînt cunoscute regulile legale de mîine.

Stabilitatea ca fenomen nu admite modificări frecvente în constituţie. 
Revizuirea frecventă a normelor constituţionale comportă mai multe pericole, 
cele mai grave fiind instabilitatea socială, necunoaşterea Constituţiei. Pentru 
RM aceste pericole sînt cu atît mai drastice, cu cît ea nu a ajuns la stabilitate 
economică şi nu a înregistrat un nivel avansat al culturii politice şi juridice.

În prezent, pentru consolidarea suveranităţii, este necesar de a pune 
accentul pe valorificarea şi realizarea deplină a prevederilor constituţionale. 
Or, potenţialul Constituţiei nu s-a epuizat.

3. Alt deziderat este renunţarea ta rolul paternist al statului şi acordarea 
mai multor drepturi poporului în luarea celor mai importante decizii, asigu-
rîndu-se transparenţa procesului decizional.

Exercitarea suveranităţii presupune încrederea deplină a poporului 
în acţiunile reprezentanţilor săi. în acest scop este necesar ca instituţiile 
publice să funcţioneze în condiţii de transparenţă, iar cetăţenii să aibă acces 
liber la informaţiile de interes public pe care acestea le deţin, pentru a putea 
participa la procesul decizional.

Transparenţa în procesul decizional al autorităţilor publice este esenţială 
pentru consolidarea suveranităţii RM şi, mai ales, pentru exercitarea suve-
ranităţii naţionale, implicînd posibilitatea cetăţenilor:

a) de a recepţiona date şi informaţii privind viaţa socială, politică, econo-
mică, ştiinţifică, culturală, pentru a se informa şi a înţelege fenomenele din 
jurul lor şi

b) de a se încadra şi participa în cunoştinţă de cauză la procesul decizio-
nal privind viaţa politică, economică, socială şi culturală.

Cadrul legal constituţional vizînd principiul transparenţei, în linii mari, a 
fost ajustat la standardele internaţionale din domeniul drepturilor omului.

4. Alt obiectiv este perfecţionarea formelor democratice de exercitare a 
suveranităţii.

Aici merită atenţie referendumul republican, inclusiv referendumul con-
stituţional, conform căruia Constituţia poate fi modificată de către popor, 
după procedura stabilită în Constituţie.
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Conform Codului electoral594, cetăţenii pot iniţia, în condiţii constituţio-
nale, referendumul pentru revizuirea Constituţiei. în cazul în care revizuirea 
aceloraşi prevederi ale Constituţiei este iniţiată concomitent de Parlament 
şi de cetăţeni, examinarea propunerii de revizuire pe cale parlamentară 
încetează. O lege constituţională supusă referendumului republican se con-
sideră aprobată dacă pentru ea a votat cel puţin jumătate din numărul total 
al persoanelor înscrise In listele electorale.

Merită menţionat şi referendumul republican legislativ, introdus cu sta-
tut de pionierat în sistemul nostru constituţional în 2002, care a creat încă 
o formă democratică de exercitare a suveranităţii naţionale de către popor.

5. O problemă de prim-ordin în consolidarea suveranităţii este legată de 
asigurarea exercitării suveranităţii în raport cu teritoriul.

Suveranitatea teritorială a statului semnifică competenţa teritorială a 
stătu lui, adică aptitudinea statului de a-şi exercita autoritatea sa în confor-
mitate cu voinţa poporului şi cu dreptul internaţional atît în privinţa bunu-
rilor, cît şi în privinţa situaţiilor, persoanelor şi activităţilor aflate sau des-
făşurate în interiorul teritoriului său.595 Suveranitatea teritorială a statului 
are un caracter general, deoarece statui suveran în interiorul teritoriului său 
desfăşoară toate atribuţiile inerente autorităţii publice.

Art.1 al Constituţiei declară printre altele caracterul suveran, unitar şi 
indivizibil al statului. În realitate, însă, Moldova, din momentul proclamării 
independenţei şi în cei 12 ani de existenţă a Constituţiei, se confruntă cu 
dificultăţi în realizarea acestui deziderat, deoarece încă nu s-a soluţionat 
diferendul din regiunea estică a ţării, creat artificial de elemente separatiste.

Această situaţie creează mari dificultăţi tînărului nostru stat în exer-
citarea suveranităţii atît pe plan intern, cît şi în relaţiile cu comunitatea 
internaţională. De exemplu, pe motiv că pe teritoriul din stînga Nistrului 
de facto nu funcţionează Constituţia şi legile RM, Parlamentul RM, rati-
ficînd Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Liber-
tăţilor Fundamentale, a admis o rezervă596, în care a declarat că RM nu va 
putea asigura respectarea dispoziţiilor Convenţiei în ce priveşte omisiunile 
şi actele comise de organele autoproclamatei republici nistrene pe teritoriul 
controlat efectiv de ele pînă la soluţionarea definitivă a diferendului din 
această zonă.

Fiind impusă de realitatea dură, această rezervă părea o soluţie justă 
pentru statul nostru, dar ea n-a fost recunoscută de Curtea Europeană în 

594 Codul Electoral, art. 148
595 Dupuy P.-М., Drit international public, 3 ed„ Paris, Editions Dalloz, 1995, nota 52, p.48
596 HOTĂRÎREA PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi a unor protocoale adiţionale la această con-
venţie nr.1298– Xlll din 24.07.97, Monitorul Oficial al R.Moldova nr.54-55/502 din 21.08.1997
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cazul llaşcu şi alţii versus Moldova şi Rusia597, deci, şi de comunitatea inter-
naţională, fiind apreciată ca motiv de exonerare a statului de la onorarea 
obligaţiilor ce decurg din tratatele internaţionale la care este parte.

Curtea Europeană, printre altele, a reţinut că regiunea nistreană, în care 
s-a instalat regimul separatist, nerecunoscut internaţional, creat şi susţinut 
artificial de autorităţi externe, este o parte integrantă a ţării noastre. Iar sta-
tul – RM, care a fost recunoscut de comunitatea internaţională în graniţele 
administrative existente la momentul instituirii, fiind parte la CEDO, este 
responsabil de respectarea Convenţiei pe întreg teritoriul ţării.

La fel, este dificil a accepta termenul de „referendum” pentru acţiunea 
desfăşurată la 17 septembrie în regiunea estică a ţării, pentru că, potrivit 
dreptului internaţional şi legislaţiei RM, dispoziţiile privind caracterul suve-
ran, independent şi unitar al statului pot fi revizuite numai cu aprobarea lor 
prin referendum republican, cu votul majorităţii cetăţenilor înscrişi în listele 
electorale598.

În condiţiile în care Constituţia prevede căi democratice de soluţionare a 
diferendului regional prin acordarea statutului special de autonomie pentru 
localităţile din stînga Nistrului, toate argumentele aduse la acest capitol sînt 
speculaţii.

Soluţionarea conflictului regional a devenit o problemă prioritară atît 
pentru statul nostru, cît şi pentru comunitatea internaţională, pentru con-
solidarea şi asigurarea exercitării suveranităţii naţionale în raport cu toată 
populaţia pe întregul teritoriu al RM.

În concluzie, am putea menţiona că, fiind în evoluţie continuă spre 
perfecţiune şi aliniere la standardele democratice ale constituţionalismu-
lui contemporan, cadrul legislativ constituţional al RM privind conţinutul 
suveranităţii naţionale de jure este format. însă consolidarea şi exercitarea 
suveranităţii conform formelor stabilite de cadrul constituţional întîmpînă 
obstacole, care pot fi depăşite prin activitatea şi colaborarea constructivă a 
autorităţilor statale cu poporul spre realizarea aspiraţiilor naţionale, respec-
tînd principiile şi prevederile internaţionale la care sîntem parte.

Publicat: Revista „Justiția constituțională în 
Republica Moldova”, Nr.4, a.2006, p.6-10

597 Hotărîrea CEDO din 08.07.2004 – Ilaşcu şi alţii versus Moldova şi Rusia. Dreptul la viaţă (art.2). Proces 
echitabil (art.6 alin.1). Accesul liber la justiţie. Respectarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţii umane. 
Reţinerea. М.О., ediţie specială din 21.09.2004

598 Art. 142 alin. (1) din Constituţie.
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„ADEVĂRUL CÎTEODATĂ DERANJEAZĂ,  
ÎNSĂ NU ÎNSEAMNĂ CĂ NU TREBUIE SPUS”

Victor PUȘCAȘ

Această expresie, cu care sunt de acord, am împrumutat-o din materialul 
„Dacă te bat cu pietre, înseamnă că faci ceva bun pentru oameni”, semnat 
de avocatul Alexandru Tănase şi publicat în revista „Avocatul Poporului” nr.1 
din 2006.

Cel ce „face ceva bun pentru oameni”, dacă ar fi analizat mai atent artico-
lul subsemnatului, ar fi observat că nimeni n-a fost bătut cu pietre şi nimeni 
n-a fost discreditat. În materialul, pe care l-am publicat în ziarul „Moldova 
Suverană” din 22 decembrie 2005 cu titlul „Cine a cîştigat şi cine a pierdut” 
şi republicat în ziarul „Dreptul” din 5 ianuarie 2006 cu „Mărul discordiei”, am 
supus analizei hotărîrea CEDO şi am apreciat unele declaraţii. Dacă pe dl 
A.Tănase l-a deranjat publicarea unor „aserţiuni”, „rupte din context”, pen-
tru a nu „trebui pus la zid” şi el, de ce în revista „Avocatul Poporului” nu a 
fost dată publicităţii mai întîi hotărîrea CEDO „Cauza Amihalachioaie versus 
Republica Moldova” împreună cu articolul care l-a deranjat şi, în final sau 
la început, să-şi fi publicat „povestea cu pietrele”? cred că numai astfel ar fi 
fost posibilă „o polemică civilizată”, care ar fi clarificat pe deplin situaţia şi, 
în aşa caz, eu n-aş fi reacţionat printr-o nouă publicaţie. Aceasta pentru că 
materialul semnat de A.Tănase, în totalitate, nu conţine material factologic, 
în afară de un singur moment, despre care vom vorbi mai jos, şi nu infirmă 
faptele publicate în articolul meu, fapte bazate pe documente concrete.

Momentul care l-a deranjat atît de mult pe dl avocat este că prin pro-
cesul de la Strasbourg, chipurile, nu s-au urmărit scopuri pecuniare, atît în 
ceea ce priveşte satisfacţia echitabilă, cît şi onorariul pentru avocat.

Printre altele, amintim că adresările petiţionarului la Strasbourg con-
ţineau patru capete de cerere: violarea art.10 din Convenţie (dreptul la 
libertatea de expresie), violarea art.13 (drept la un recurs efectiv), încasa-
rea sumei de 100000 euro ca satisfacţie echitabilă şi încasarea cheltuielilor 
suportare pentru reprezentare – 2000 dolari SUA.

După cum se ştie, a fost satisfăcută numai o cerere, privind violarea 
art.10, dar şi aceea parţial. Poate de aceea dl A.Tănase a dedus din artico-
lul meu că a cîştigat Guvernul Republicii Moldova. Eu nu am făcut această 
afirmaţie, ci am expus materialul luînd ca bază hotărîrea CEDO. Însă în hotă-
rîrea CEDO, din cele 47 de puncte, numai cîteva sunt favorabile petiţiona-
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rului, pe care eu le-am interpretat aşa cum le-am înţeles. Dl A. Tănase n-are 
decît să interpreteze public celelalte puncte din hotărîre, ca să dovedească 
contrariul.

În materialul său dl A.tănase afirmă că „atît petiţionarul, cît şi avocatul 
său, în mod deliberat, nu şi-au susţinut pretenţiile de ordin material”. Dacă 
ar fi avut aşa intenţii, ar fi „trimis (la CEDO – n.a.) o motivare a orelor lucrate 
efectiv”. Pentru a limpezi lucrurile, reproducem cu fidelitate din cartea 
„Cauza Amihalachioaie versus Moldova”, pag 229, documentul semnat de 
petiţionar, în care el îşi argumentează pretenţiile materiale.

„Doamnei S.Dolle,
Grefierul Secţiunii a Doua
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Re: CEDH-LF13.6R CSA-rg
Chişinău, 1 august 2002
Declaraţia reclamantului asupra observaţiilor Guvernului privind satis-

facţia echitabilă în cazul Amihalachioaie v.Moldova nr.60115/00
În legătură cu argumentele Guvernului privind plata prejudiciului 

imaterial, aş dori să-mi exprim speranţa că Curtea va adjudeca întreaga sumă 
cerută. De asemenea, doresc să atrag atenţia Curţii că în cazul Sunday Times 
c. Marii Britanii, în care Guvernul a fost găsit vinovat de violarea articolului 
10, Curtea a atribuit reclamantului 100000 de lire sterline; în cazul Lingens 
c.Austriei, Guvernul a fost condamnat să plătească 284538,60 şilingi pentru 
violarea articolului 10 al Convenţiei; în cazul Informationasverein Lentia 
şi alţii contra Austriei, Guvernul a fost condamnat la plata a 69500 şilingi 
reclamantului pentru violarea articolului 10 al Conenţiei.

Cât priveşte onorariul avocatului, ţin să-mi exprim incertitudinea faţă de 
interpretarea greşită dată de Guvern expresiei „în caz de câştig” din expresia 
reclamantului referitoare la satisfacţie echitabilă. N-aş greşi cu nimic dacă 
şa afirma că câştigând un proces contra unui guvern în faţa Curţii Euro-
pene a Drepturilor Omului nu implică în mod necesar şi satisfacerea tuturor 
sumelor indicate în cerere. Astfel prin expresia „în caz de câştig” se iau în 
vedere circumstanţele în care guvernul este găsit vinovat de încălcarea unui 
drept proclamat de Convenţie. Deci, insist asupra faptului că nu există nici o 
contradicţie între contract şi cererea de satisfacţie echitabilă.

Pe lângă acestea, expresia „în caz de câştig” menţionată în scrisoarea 
reclamantului referitoare la satisfacţia echitabilă este urmată de o referinţă 
directă la clauza relevantă a contractului. Iar contractul explică foarte clar 
condiţiile în care se plăteşte onorariul avocatului (în articolul 6.1): „În caz în 
care clientului îi este acordat ajutorul, fie chiar şi parţial [nu toate sumele], el 
va plăti avocatului 2000 USD”.
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Guvernul afirmă că nu există detalii referitoare la onorariul avocatului 
„numărul de ore, preţul unei ore”, în legătură cu aceasta ar trebui menţionat 
faptul că onorariul unui avocat într-un caz important nu este stabilit pe oră, 
dar voluntar, fapt exprimat foarte clar în contract. La fel, nu mai este nevoie 
de menţionat că în Republica Moldova avocaţii, de obicei, nu practică plăţile 
pe oră, ci plăţile pentru fiecare cauză în parte, modalitatea aceasta fiind cu 
mult mai răspândit pe teritoriul Moldovei.

Gheorghe Amihalachioaie”
Totodată, publicăm un extras concludent în acest sens din Hotărîrea 

CEDO:

„B. Cheltuieli
45. Reclamantul cere 2000 dolari americani (USD), fie echivalentul de 

1670 euro (EUR), drept onorarii pentru cheltuielile de avocat în faţa Curţii. 
El se sprijină pe Convenţia despre onorarii pe care el a încheiat-o cu avoca-
tul său, în virtutea căreia această sumă nu era cerută decât dacă reclamantul 
obţinea câştig de cauză în faţa Curţii. El subliniază că încheierea unei astfel 
de Convenţii este o practică curentă printre avocaţii moldavi.

46. Guvernul se opune contra acestei pretenţii evidenţiind în valoare 
faptul că suma cerută este excesivă şi că aceste cheltuieli n-au fost demon-
strate.

47. Curtea nu se pronunţă asupra convenţiei în cauză. În speţă, conform 
jurisprudenţei, ea trebuie să caute dacă cheltuielile şi plăţile a căror rambur-
sare este reclamată au fost real şi necesar expuse de reclamant şi dacă ele 
sunt rezonabile referitor la mărimea lor (Nilsen şi Johnsen c. Norvegiei {GC}, 
nr.23118/93, par.62, Curtea Europeană a Drepturilor Omului 1999-VIII). 
Curtea ar putea să se bazeze pentru aprecierea sa pe elemente cum ar fi 
numărul de ore de muncă ale avocatului, cât şi tariful orar reclamat (Iatridis 
c. Greciei (articolul 41), nr.31107/96, par.55, Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului 2000-XI).

Curtea observă că reclamantul n-a depus nici un justificativ în sprijinul 
pretenţiilor sale. În consecinţă, Curtea decide de a nu aloca reclamantului 
nici o sumă la acest punct.”

Sînt necesare alte argumente? Credem că nu. Se pare că dlui A.Tănase 
îi place adevărul bazat pe astfel de „mărgăritare”, cu care el şi-a împestri-
ţat materialul, ca „miros de naftalină”, „ar trebui puşi la zid”, „nu suflă nici 
o vorbă”, „partizan camuflat”, „instaurat în fotoliul de preşedinte al Curţii 
Constituţionale”, „să mai pună mîna pe carte” şi altele, dar nu-i plac deloc 
faptele.
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Autorul, bazîndu-se pe stereotipurile de apărare a clienţilor săi, nu-şi 
argumentează concluziile pe analiza juridică a faptelor, ci operează cu ade-
văruri aparente. Mi se pare că materialul prezentat de A.Tănase este de aşa 
natură.

Documentele publicate în carte reliefează adevăruri elocvente. Astfel, 
deşi s-a cerut insistent, CEDO a respins argumentul despre contractul de 
onorariu încheiat între petiţionar şi avocatul său. (Considerăm că este nece-
sar ca contractul respectiv să fie publicat ca anexă la acest material. Or, 
specialiştii buni învaţă nu numai din succesele colegilor, dar şi din greşelile 
lor.) Menţionăm aici că Curtea de la Strasbourg are o cu totul altă practică 
în ceea ce priveşte adjudecarea cheltuielilor de judecată. Ea nu recunoaşte 
practica Republicii Moldova, unde onorariul se stabileşte nu în funcţie de 
orele lucrate, ci pe întreaga cauză, printr-un contract, veridicitatea căruia nu 
poate fi verificată (dacă astfel ar trata lucrurile şi instanţele de judecată din 
Republica Moldova!).

Avocatul, care a prezentat cauza la CEDO, trebuia să cunoască acest 
lucra. Trebuia să prezinte la CEDO nu numai contractul, dar şi numărul de 
ore consumate efectiv, cu indicarea acţiunilor concrete, confirmate prin 
semnătura petiţionarului, precum şi bonurile de plată pentru serviciile pre-
state. Dacă ar fi procedat aşa, fără îndoială, CEDO ar fi dispus încasarea 
onorariului de.2000S, poate şi mai mult.

Consider că avocatul n-a studiat practica CEDO şi, ca şi petiţionarul, a 
dat în bară. Prin aceasta, intuim, i-а pricinuit petiţionarului un prejudiciu 
material. Petiţionarul a avut cheltuieli, care trebuiau justificate, iar CEDO, 
recunoscînd violarea art. 10 din Convenţie, le-ar fi luat în considerare. Poate 
petiţionarul trebuia să apeleze la alt avocat (cu experienţă în ţinerea ple-
doariilor în faţa CEDO), care cunoaşte practica CEDO şi i-ar fi acordat o 
asistenţă juridică competentă.

Drept dovadă a faptului că avocaţii moldoveni au întîrziat cu clarificarea 
acestei probleme serveşte Recomandarea Baroului Avocaţilor din Republica 
Moldova din 29 decembrie 2005 (publicată în revista Avocatul Poporului 
nr.l, 2006) care, după cum sîntem informaţi, este primul act juridic de acest 
gen. Potrivit recomandării, pentru o oră de consultare petiţionarul care se 
adresează la CEDO achită o taxă de la 40 pînă la 150 euro, iar pentru întoc-
mirea unui dosar şi prezentarea cauzei la CEDO taxa variază între 1000 şi 
15000 euro.

Ce-i drept, nu-mi este clar de ce tarifele expuse în recomandare nu se 
aplică pentru asistenţa juridică în procedurile de arbitraj? O fi ceva la mijloc. 
În orice caz, adoptarea şi publicarea recomandării privind cuantumul onora-
riilor percepute în diverse categorii de cauze este un pas pozitiv.
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Aici aş face o remarcă. În multe state europene, cuantumul taxelor stabi-
lite pentru reprezentarea petiţionarilor în instanţele internaţionale nu diferă 
de taxele folosite în instanţele naţionale, care, de asemenea, trebuie cal-
culate în funcţie de orele lucrate efectiv. De ce nu a fost ridicată această 
întrebare pînă acum?

Cu această întrebare ar trebui să închei replica. Însă nu pot ignora încer-
carea dlui A.Tănase de a pune Curtea Constituţională la stîlpul infamiei. El 
are unele rezerve faţă de componenţa actuală a Curţii Constituţionale (care, 
printre altele fie spus, n-a amendat pe nimeni) şi chiar ajunge să o ameninţe 
că „va reveni cu siguranţă” la analiza activităţii ei. S-ar putea înţelege că o 
va pune la punct prin promovarea vreunei cauze la Curtea de la Strasbourg. 
După afirmaţiile multora, Curtea Constituţională şi-a cîştigat respectul bine-
meritat atît în ţară, cît şi peste hotarele ei.

La întrebările dlui A.Tănase, care scrie că „am fi curioşi să aflăm” despre 
diferite aspecte ale activităţii Curţii Constituţionale, răspundem că Curtea 
Constituţională este o instituţie de stat cu cea mai mare transparenţă. Toate 
actele ei se publică. Analizînd în raport cu statisticile anuale comparative a 
curţilor constituţionale din diferite state, controlul constituţional în Repu-
blica Moldova este destul de eficient.

În peste 20 de state europene curţile constituţionale au atribuţia de a 
examina adresările directe ale cetăţenilor, acestea depăşind 90% din cazurile 
examinate, ca rezultat, curţile sînt suprasolicitate. În cele, în care subiecţi 
cu drept de sesizare sînt numai autorităţile publice şi demnitarii de stat, 
inclusiv Curtea Constituţională din Republica Moldova, aria problemelor 
examinate este mai restrînsă. Care ar fi situaţia dacă la CEDO s-ar adresa 
numai demnitarii de stat? Credem că atunci CEDO ar avea o statistică 
comparabilă cu cea a Curţii Constituţionale din Republica Moldova.

Curtea Constituţională din Republica Moldova nu-şi poate exercita nici 
una din atribuţiile enumerate în art. 135 din Constituţie din oficiu, ci numai 
la sesizare.

Pînă la momentul actual Curtea Constituţională a declarat neconstitu-
ţionale, integrai sau parţial, circa 170 de acte normative, în baza cărora au 
fost sau trebuiau să fie rezolvate multiple litigii, examinate de instanţele 
judecătoreşti.

Îl putem întreba pe dl A.Tănase de ce avocaţii, care pledează în şedinţele 
judiciare, nu contestă actele normative care contravin Constituţiei prin 
excepţii de neconstituţionalitate? Numărul cauzelor privind excepţii de 
neconstituţionalitate ridicate de avocaţi în istoria Curţii Constituţionale pot 
fi numărate pe degete.

Nu aşteaptă oare dl A.Tănase şi unii amici de-ai săi, care cunosc lim-
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bile europene şi drumul la Strasbourg, ca judecătorii din Moldova să aplice 
actele normative care contravin Constituţiei, pentru ca ulterior ei să le con-
teste la CEDO? Vom trăi şi vom vedea.

În final doresc să mai fac o remarcă. Unii nu acceptă critica într-atît, încît 
îşi permit să depăşească limitele bunei-cuviinţe. Dacă judecătorii, cauzele 
cărora au fost examinate de CEDO, ar analiza sub toate aspectele hotărîrile 
CEDO într-o polemică publică, aşa cum am făcut-o noi Justiţia naţională ar 
avea de cîştigat. Acest scop l-am urmărit în articolul cu pricina şi cred că 
am reuşit. Păcat numai că, pentru partea adversă, polemica a căpătat un 
caracter necivilizat.

P.S. Critica adusă de dl A.Tănase în ceea ce priveşte adresările directe ale 
cetăţenilor la Curtea Constituţională, îndeosebi afirmaţiile „instituirea unui 
astfel de recurs ar plasa Curtea Constituţională în vîrful piramidei judiciare” 
sau că „judecătorii Curţii Constituţionale nu cunosc la nivel de lucru limbile 
engleza şi franceză şi deci nu au acces la jurisprudenţa CEDO” şi altele, 
necesită o abordare specială. Onoarea profesională îmi dictează să revin în 
curînd la acest subiect.

a.2006
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ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА 
В ПРАКТИКЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА

В. Пушкаш

Всеобщая декларация прав человека является первым актом все-
мирного значения в области прав человека. «Моральный статус, пра-
вовая и политическая значимость, приобретенные на протяжении 
многих лет, ставят Всеобщую декларацию как основу для человече-
ства за свободу и достоинство на одну ступень с Великой Хартией, 
Французской прав человека и Декларацией независимость Америки».

И в преамбуле, и в нормах Декларации, впервые сделан акцент на 
необходимости защищать права человека таким образом, чтобы обе-
спечить их соответствие принципу соблюдения человеческого досто-
инства. Так, статья первая Декларация гласит: «Все люди рождаются 
свободными и равными в своим достоинстве и правах». Данная норма, 
которая носит характер, является продолжением мысли, принадлежа-
щей софисту Протагору о том, что «человек – мера всех вещей», уста-
навливая основы новой концепции развития отношений между инди-
видуумом и государством, в соответствии с которой человек является 
единственной целью государства.

Республика Молдова провозгласила в преамбуле к Конституции 
человеческое достоинства высшей ценностью государства, а в ст.1ч.
(3) Конституции установила, что «Республика Молдова является демо-
кратическим, правовым государством, в которым достоинство чело-
века, его права и свобода, свободное развитие человеческой лично-
сти, справедливость и политический плюрализм являются высшими 
ценностями и гарантируются».

Исходя из всеобщей значимости Декларации и ее норм, в концеп-
ции прав человека был установлен основной критерий их определе-
ния – достоинство человека, которое в отличие от других ценностей 
дано ему от рождения.

Для уяснения содержания правовой концепции человеческого 
достоинства необходимо принять во внимание три критерии: призна-
ние человеческого достоинства как правового институция, гарантиро-
вание неприкосновенности достоинства человека, его соблюдения и 
защита. Учитывая значение достоинства для человека, большинство 
конституционалистов оперировали только абстрактными понятиями 
данной концепции, избегая ее практических и нормативных аспектов.
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Такой подход является следствием придания личностями или 
сообществами широкого смысла данной концепции на разных исто-
рических этапах развития человеческого общества. Так, если на пер-
вом этапе эта концепция рассматривалась как проблема защита чело-
веческого достоинства от пренебрежительного отношения общества 
и государства, выдвигая на первый план физическую неприкосно-
венность, то в настоящее можно говорить и о защите человеческой 
личности, и о его психической неприкосновенности – понятия, ранее 
непризнанные.

Для разъяснения правового содержания концепции следует опре-
делить место данного института в системе права. Так, необходима 
установить, является ли человеческое достоинство составляющей 
института основных прав и свобод, то есть является ли оно правом 
либо более широким институтом, способствующим гарантированию 
основных прав и свобод. В широком аспекте все основные права и 
свободы человека могут считаться гарантиями обеспечения чело-
веческого достоинства. В этом смысли, как следствие изложенного 
утверждения, подлинная значимость каждого права или свободы 
может быть установлена только призму человеческого достоинства.

Последнее утверждение наводит на мысль, что достоинства чело-
века является высшей ценностью, превосходящей основные права и 
свободы.

Конституция Республики Молдова в приведенных положениях 
закрепляет достоинства человека как высшую ценность в государ-
стве, которую необходимо гарантировать. Конституция отграничила 
человеческое достоинства от основных прав и свобод, гарантирован-
ных гражданину, подняв его на самый высокий уровень и приравняв 
к институту прав и свобод человека в целом, гражданскому миру, 
демократии, справедливости и политическому плюрализму. Так, ст.9 
ч.(2) Конституции устанавливает, что «собственность не может быть 
использована» не только «в ущерб правам и свободам», но и «досто-
инств человека». Аналогичное положение содержится и в стю32 ч.(2) 
Конституция, регламентирующей свободу выражения, которая не 
должна наносить ущерб не только чести или праву другого лица, но и 
его достоинству.

При таком подходе к человеческому достоинству можно утвер-
ждать, что независимо от отношений лица с государственной вла-
стью его достоинство находится под защитой государства, которое 
не вправе изменять содержание достоинства по собственному усмот-
рению, тем более ограничивать его в ущерб лицу. Правящие власти 
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наделены правом в интересах общества при конкретных обстоятель-
ствах ограничивать некоторые права и свободы, но только в условиях 
закона и не ущемляя достоинства личности. Эти ограничения установ-
лены в статье 29 Декларации, а в Конституции Республики Молдова 
–в статье 54.

Человеческое достоинство считается преимущественно конститу-
ционным институтом, к которому могут быть применены механизмы 
конституционной защиты, приравненной по значимости к основным 
правам и свободам человека в целом.

Конституционное правосудие является одним из главных меха-
низмов конституционной защиты человеческого достоинства, более 
практического толкования в рамках регулирование отношении в 
обществе. Таким образом толкование человеческого достоинства 
в широком смысле становится приоритетом в силу того, что делает 
возможным применение этого принципа обществом, находящимся в 
постоянном развитии. Гибкий подход к данному конституционному 
институту позволяет без промедления реагировать на посягательства 
на человеческое достоинство, имеющее место в обществе в процессе 
его развитие. Вместе с тем существует опасность применения данного 
принципа в чрезмерно расширенной сфере социальных отношений и 
социальных конфликтов, порождая риск утраты подлинного смысла 
концепции человеческого достоинства.

Человеческое достоинство находится в центре внимания большин-
ства институтов конституционной юрисдикции и особенно, европей-
ских государств. Конституционный Суд Германии один из первых в 
Европе применил институт человеческого достоинства в юрисдикци-
онной практике, подняв его до уровня конституционного принципа.

В своей юрисдикционной практике Конституционный Суд Герма-
нии при определении ограничения человеческого достоинства исхо-
дил из дефиниции ученого Г. Дериг, считавшего, что нарушение чело-
веческого достоинства имеет место, когда очевидно игнорируется 
человеческая ценность и обесценивается личность, превращая ее в 
«голое» орудие в руках государства.

Идея о необходимости защиты человеческого достоинства путем 
конституционного правосудия поддержана и юриспруденцией Кон-
ституционного Суда Республики Молдова. Так, Конституционный Суд 
в 18 постановлениях обосновал свою позицию по ряду обращений 
необходимости защиты публичными властями человеческого досто-
инства, как основной ценности индивидуума, находящуюся под защи-
той конституционных норм.
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Юриспруденция Конституционного Суда Республики Молдова 
свидетельствует об актуальности данного принципа в государствах, 
в которых демократия и принципы правового государства находятся 
на начальном этапе развития. В этих государствах, пострадавших от 
советской идеологии, основанной на принципах приоритета коллек-
тива над индивидуумом, одной из основных задач является закре-
пление институт человеческой личности как высшей ценности путем 
признания принципа человеческого достоинства. Органы публичной 
власти, игнорирующие данный принцип, наносят самый большой 
вред личности.

В Республике Молдова на первой стадии обсуждения аспекта 
ущемления человеческого достоинства встал вопрос о ею ущемле-
нии посредством осуществления права на информацию и свободу 
выражения. Ярким примером дискуссии на предмет человеческого 
достоинства является внесение в 1991 году ряда изменений в ст.7 
Гражданского кодекса, в результате которых стало возможным нака-
зание лиц, распространяющих сведения, «не порочащие его честь и 
достоинство...».

Конституционный Суд был вовлечен в рассмотрение данной трак-
товки достоинства человека, констатировав в своих постановлениях, 
что только судебная инстанция наделена полномочием устанавли-
вать в каждом случае вид, форму, содержание, объем и последствия 
информации, ущемляющей честь и достоинство физического или 
юридического лица. В последующем эти положения нашли отраже-
ние в новом Гражданском кодексе, вступившем в силу 1 января 2003 
года.

В данном смысле Конституционный Суд, высказавшись относи-
тельно защиты основных прав и свобод через административный суд, 
признал, что неимущественный моральный убыток является душев-
ным или физическим страданием, причиненным действиями, которые 
посягают на неимущественные частные права или на нематериальное 
имущество гражданина, включая достоинство человека.

Отсюда можно сделать вывод, что достоинство, как самобытная 
ценность человека, может быть реализовано только путем внедрения 
действенных механизмов защиты неотъемлемых прав и свобод чело-
века. Одним из механизмов, посредством которого можно гаранти-
ровать право личности на человеческое достоинство, согласно реше-
ниям Конституционного Суда, является полная реализация основного 
права на свободный доступ к правосудию, закрепленного и гаранти-
рованного статьей 20 Конституции.
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Для адекватного внедрения данного механизма на первый план 
ставится правосудие, к которому лицо, согласно конституционным 
положениям, должно иметь неограниченный доступ. Так, Конститу-
ционный Суд отметил, что лишение участников процесса права на 
подачу объяснений непосредственно в судебную инстанцию необо-
снованно ограничивает право гражданина на защиту и справедливое 
правосудие.

Защита человеческого достоинства посредством свободного 
доступа к правосудию включает также свободный и прямой доступ к 
конституционному правосудию. Однако доступ к конституционному 
правосудию обусловлен конституционными положениями о субъек-
тах с правом обращения в Конституционный Суд и полномочиями 
Суда, так как в данном смысле текст Конституции является ограни-
чительным.

В этом аспекте следует отметить проект закона о внесении изме-
нений и дополнений в Конституцию, представленный 35 депутатами 
Парламента, на который 16 декабря 2004 года Конституционный Суд 
дал положительное заключение, и согласно которому любое лицо, 
ущемленное в своем конституционном праве, может обратиться в 
Конституционный Суд.

Внесение данного изменения позволит расширить сферу механиз-
мов защиты прав и свобод человека и повлечет рост эффективности 
конституционного правосудия. Предоставление возможности обра-
щаться в Конституционный Суд обеспечит лицу независимость по 
отношению к субъектам, которые в настоящее время наделены таким 
правом. Нельзя игнорировать и тот факт, что лицо стало бы гарантом 
верховенства Конституции и приоритета прав человека в обществе и 
что таким образом был бы реализован принцип права на защиту мень-
шинства по отношению к большинству.

Вопрос защиты человеческого достоинства посредством консти-
туционного правосудия включает гораздо больше аспекта и их невоз-
можно охватить в одном докладе. Безусловно, институт человече-
ского достоинства является доминантой в конституционных системах 
государств и, в частности, тех, демократические институты которых 
находятся на той же стадии развития, что и в Республике Молдова.

Опубликовано: Журнал «Конституционное 
правосудие», №2(28), 2005г.
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ROLUL CURȚII CONSTITUȚIONALE ÎN IMPLEMINTAREA  
ȘI AFIRMAREA DEMOCRAȚIEI ELECTRONICE

Victor PUȘCAȘ

Prin decret Președintele Republicii Moldova a declarat edificarea socie-
tății informaționale drept una din proprietățile naționale, menționînd că 
tehnologiile informaționale și comunicaționale influențează pozitiv asupra 
tuturor sferelor vieții și contribuie la dezvoltarea social-economică a țării și 
la ridicarea nivelului de trai al populației.

În acest sens se întreprind acțiuni importante în vederea evidențierii 
rolului activ al cetățeanului de ași lărgi posibilitatea în exercitarea 
suveranității naționale prin intermediul tehnologiilor informaționale și 
comunicaționale. Dintre aceste măsuri remarcăm: elaborarea planului de 
acțiuni RM-UE, adoptarea unor șir de acte normative, care reglementează 
sfera informatizării, ordinea resurselor informaționale de stat; aprobarea 
politicii privind strategia națională de edificarea societății informaționale în 
Republica Moldova. O altă măsură importantă în implementarea și afirmarea 
societății informaționale este crearea unui organ de specialitate autorizat 
să elaboreze sistemul de trecerea republicii la o societate informațională.
Dacă în majoritatea țărilor cu democrații avansate aceste funcții au fost 
puse în sarcina unei secții, serviciu sau departament din componența 
Ministerului Justiției sau Ministerului afacerilor Interne, în Moldova au fost 
creat Ministerul Dezvoltării Informaționale, ca organ central de specialitate 
al administrașiei publice în componența Guvernului

O componența a societății este democrația electronică, noțiune ce sem-
nifică activitatea și interacțiune cetățenilor, instituțiilor publice și oraganiza-
țiilor sociale prin intermediul tehnologiilor informaționale și de comunicății. 
Serviciile electronice reprezintă o alternativă mai eficientă și mai ieftină, 
care permite guvernării să fie mai aproape de cetățeni. În cadrul acestul 
proces apar noi posibilități, dar și noi responsabilități. Una dintre problemele 
principale este generată de faptul că atît cetățenii, cît și funcționarii publici 
vor fi obligați să-și schimbe modul de activitate în condițiile unei structuri 
interactive de rețea, să-și sporească nivelul de cunoașterea a computerului, 
să învețe continuu pe întreg parcursul vieții.

Serviciile electronice ale Curții Constituționale inglobează utilizarea 
internetului, poștei electronice și a altor instrumenete specialixzate. Un 
exemplu de acces on-line este faptul că părțile în procesul jurisdicțional au 
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acces liber la toate deciiziile și cazurile similare examinate de Curtea Con-
stituțională anterior. Informația pe WEBSITE-UL Curții http:/www. Con-
stcourt.md (funcționează din 1997) este furnizată în patru limbi: moldove-
neasca, franceză, rusă, engleză și reflectă structura Curții precum și sfera 
ei de activitate. Pagina se deschide cu anunțul privind principalele dome-
nii: „Curtea Constituțională”, „Judecătorii”, „Constituția”, „raport”, „Legea 
cu Privirea la Curtea Constituțională”, „Codul jurisdicției constituționale”, 
„hotărîri și decizii”, precum și programul ședințelorși cronica noutăților.

Această structura dă cetățenilor posibilitatea de a lua cunoștință de bază 
juridică a funcționării Curții Constituționale, de rezultatul activității sale, să 
cunoască personalul și membrii Curții, precum și să-i contacteze prin inter-
mediul poștei electronice. Se dau datele biografice ale judecătorilor Curții și 
adresa poștei electronice. Se expun hotărîrile și deciziile Curții clasificate pe 
grupe începînd cu anul 1995 pînă în 2005. Se prezintă textele depline ale 
tuturor deciziilor și hotărîrilor în limba moldovenească și rusă.

În prezent majoritatea Curțiolor furnizează informația lor prin intermediul 
internetului pentru utilizare în masă. O condiție importantă pentru rezlizarea 
deplină a acestei sarcini constituie intesificarea colaborării pe cale electronică 
între Curții și parteneriatele privat-publice prin intermediul utilizării comune 
a informației de interes general. Această oferă temei pentru a afirmacă 
principală tendință în domeniu dezvoltării democrției electronice constă 
în intensificarea colaborării reciproce și utilizarea comună a informației de 
interes public de către părțile cooperante. Curtea Constituțională colaborează 
cu instituții similare din România, Ucraina , Beligia, Ungaria, Armenia, Rusia 
ș.a., este membru cu drepturi depline al Comisiei de la Veneția a Consiliului 
Europei, al Conferinței Europene a Curților Constituționale a țărilor fran-
cofone. La rubrica „Noutăți” 10 ani de la intstituirea Curții Constituționale 
și ediția specială „Justiția constituțională” (nr. 1/2005) în limbile moldove-
nească și rusă, care a apărut cu această ocazie.

În general, gradul de utilizare a internetului de către Curțile 
Constituționale nu este sufecient pentru a asigura dezvoltarea acceleratp a 
democrației electronice. Nu toate resursile informaționale au popularitate 
sporită la cetățeni. În legătura cu aceasta există o analiză comparativă 
privind calitatea și utilitatea unor resurse juridice din internet. Noțiune 
de calitate a resurselor informaționale (IR) este destul de vastă și include 
o multitudine de parametri, așa ca actualitatea , importanța, autoritatea, 
popularitatea, certitudinea, elocvența ș.a. drept exemplu poate servi studiul 
privind reitingul citării (IR un portal sau site). Studiul a cuprins web site-urile 
a 53 de Curți, 14 organizații, asociații și instituții europene și internaționale. 
În clasamentul celor mai solicitate site-uri (dupăreitingul Google) au 



546

VALERIU KUCIUK • VICTOR PUȘCAȘ

intrat : colecțiile hotărîrilor Curții Supreme a S.U.A. (142000), Curții 
Constituționale din Italia (46200), Curții ConstituționaleFederale Germane 
(33800), Consiliului Constituțional Francez (31300), Curții Europene pentru 
Drepturile Omului (30100). După indicii frecvențeiaccesării web site-urilor 
Curților Constituționale din țările cu democrație tînără după Google.com (la 
15.12.2004), Curtea Constituțională din Republica Moldova ocupă poziția 8.

Fiind unica autoritate de jurisdicție constituțională, Curtea Constituțio-
nală este garantul supremației Constituției și al responsabilității statutului 
față de cetățean și a cetățeanului față de stat. Implementînd democrația 
electronică ca parte componentă a proceselor democratice generale, Curtea 
se bazează pe respectarea drepturilor omului și a demnității umane, deoa-
rece anume omul este valoarea supremă într-o societate liberă și demo-
cratică. În decursul activității , prin deciziile și hotărîrile sale, Curtea contri-
buie eficient la asigurarea si respectarea drepturilor omului în exercitarea 
tuturor formelor democrației stabilite de Constituție, inclusiv a democrației 
electronice. Curtea printr-o hotărîre a sa, a declarat neconstituționale dis-
pozițiile din legislația Republicii Moldova cu privire la modul de perfectare și 
eliberare a actelor de identitate ale Sistemului național de pașapoarte, care 
prevedeau obligativitate cetățenilor de a obține în termen de trei zile din 
momentul sosirii, aplicarea mențiunii privind domiciliul, precum de cele care 
conțineau locațiunile „viza de reședință” sau „viza de domiciliu”.

Practica Curții Constituționale reprezintă un important element de eva-
luare și interpretare a prevederilor legislative cu privire la drepturile omului. 
Din pacate, accesul direct al cetățenilor la Curtea Constituțională este per-
mis doar pe calea excepției de neconstituționalitate, prin sesizarea efectu-
ată de Curtea Supremă de Justișie. Vă informăm că Parlamentul Republicii 
Moldova i-a fost deja înaintat proiectul de lege cu privire la modificarea 
Constituției, care prevede dreptul oricărei persoane, care se pretinde lezată 
într-un drept al său fundamental, de a sesiza Curtea Constituțională direct. 
Ținînd seama de exigențile respectării drepturilor omului, considerăm că o 
extindere a cercului persoanelor abilitate să sesizeze Curtea Constituțio-
nală ar contribui la implicarea și mai activă a acestei instituții în asigurarea 
concordanței legislației cu principiile democrației și statului de drept.

Publicat: Revista națională de drept, nr.9, 
septembrie a.2005, pp.9-12
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ROLUL CURȚII CONSTITUȚIONALE  
ÎN RESPECTAREA LIMITELOR RESTRÎNGERII  

EXERCIȚIULUI UNOR DREPTURI SAU LIBERTĂȚI  
PREVĂZUTE DE CONSTITUȚIA RM

Victor Pușcaș 
Doctor în drept, lector universitar

Constituția Republicii Moldova prevede posibilitatea restrîngerii exerci-
țiului unor drepturi sau libertăți, oferind soluții pentru adaptarea regimului 
juridic de garantare a drepturilor fundamentale la relațiile sociale, chiar și în 
situații particulare, fără însă a diminua protecția juridică a drepturilor omului.

În vederea ajustării mecanismului național de restrîngere a unor drepturi 
sau libertăți la normele dreptului internațional, au fost înaintate mai multe 
inițiative de revizuire a Constituției. Curtea Constituțională a avizat negativ 
2 proiecte pentru motivul că depășeau limitele de revizuire a Constituției 
și a avizat pozitiv ultimul proiect care corespundea standardelor internați-
onale.

Analizînd prevederile din Constituția Republicii Moldova privind restrîn-
gerea exercițiului unor drepturi sau libertăți, evidențiem următoarele:

1) Exercițiul unor drepturi sau libertăți poate fi restîns.
Spre deosebire de constituțiile altor state, care utilizează termenii “sus-

pendare”, “limitare” sau “pierdere”, legiuitorul moldovean a optat pentru 
termenul “restrîngere” și a statuat că restrîngerea nu poate atinge existența 
dreptului sau libertății și nu pot fi adoptate legi care ar putea suprima sau 
ar diminua drepturile și libertățile fundamentale ale omului și cetățeanului.

2) Restrîngerea exercitiului unor drepturi sau libertăți poate avea loc 
numai în baza legii.

Constituția nu specifică prin care care categorie de lege (constituțională, 
organică, ordinară) se poate opera restrîngerea exercițiului acestui drept. 
Deoarece conform unor prevederi din Constituție relațiile din domeniul 
drepturilor omului, precum și regimul stării de urgență, de asediu și de răz-
boi, în virtutea importanței sporite, se reglementează prin lege organică, 
care trebuie să fie în concordanță cu Constituția și tratatele internaționale 
la care Republica Moldova este parte.

3) Restrîngerea exercițiului unor drepturi sau libertăți trebuie să cores-
pundă normelor unanim recunoscute ale dreptului internațional.

De aici rezultă că restrîngerea nu trebuie să contrazică tratatele interna-
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ționale la care Republica Moldova este parte, iar dacă există neconcordanțe 
între tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Repu-
blica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările 
internaționale.

4)Restrîngerea trebuie să vizeze întotdeauna un drept determinat sau 
o componentă determinată a acestuia şi să fie compatibilă cu exercițiul 
celorlalte drepturi sau libertăți.

5) Nu toate drepturile sînt susceptibile restrîngerii exercițiului. Cele 
intangibile (sau absolute), proclamate de Constituție, şi anume: accesul liber 
la justiție, prezumția nevinovăției, neretroactivitatea legii, dreptul fiecărui 
om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle, dreptul la viață şi la integritate 
fizică şi psihică nu pot fi supuse restrîngerii.

6) Restrîngerea poate fi realizată: a) prin prevederi cu caracter permanent 
şi b) prin prevederi cu caracter provizoriu, în cazuri excepțiionale.

Restrîngerile unor drepturi operate prin prevederi cu caracter perma-
nent sînt justificate de circumstanțe speciale, care țin de natura dreptului 
sau libertății şi sînt proprii acestora. Doctrina le califică ca limite în exerci-
tarea unor drepturi fundamentale. De aceea articolele din Constituție sti-
pulează pentru restrîngerea drepturilor, cu excepția celor absolute, nece-
sitatea respectării condițiilor prevăzute de lege. De exemplu, libertatea de 
exprimare, nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a per-
soanei, iar dreptul la grevă nu poate pune în pericol asigurarea societății cu 
serviciile esențiale.

Un exemplu elocvent în acest sens este de asemenea prevederea pri-
vind libertatea individuală şi siguranța persoanei, conform căreia perche-
ziționarea, reținerea sau arestarea unei persoane sînt permise în cazurile 
şi cu procedura prevăzute de lege. Stabilind limitele restrîngerii, legiuitorul 
a specificat că reținerea nu poate depăşi 72 de ore, 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 judecatorească ierarhic superioară. Termenul arestării poate fi 
prelungit numai de judecător sau de instanța judecătorească, în condițiile 
legii, cel mult pînă la 12 luni.

Restrîngerile unor drepturi operate prin prevederi cu caracter pro-
vizoriu sînt justificate și determinate de circumstanțe comune, care 
sînt esențialmente fortuite. Asemenea restrîngeri sînt reglementate de 
Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, care prevede în art. 15, alin. (1) că “în caz de război sau de 
alt pericol public ce amenință viața națiunii, orice înaltă parte contrac-
tantă poate lua măsuri care derogă de la obligațiile prevăzutede prezenta 
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Convenție, în măsura strictă în care situația o cere și cu condiția ca aceste 
măsuri să nu fie în contradicție cu alte obligații care decurg din dreptul 
internațional”.

Statul poate recurge la restrîngere, ca măsură excepțională, numai în cir-
cumstanțe speciale, expres și exhaustiv stabilite de Constituție și Legea cu 
privire la protecția civilă. La asemenea măsuri nu s poate recurge în mod 
sistematic sau obișnuit, ci numai în situații de extremă necesitate, în cazuri 
excepționale.

De exemplu, conform unor prevederi din Constituție, Parlamentul 
declară mobilizarea parțială sau generală, starea de urgență, de asediu și de 
război, iar regimul juridic special va funcționa temporar, doar pe durata stării 
excepționale.

Toate aceste circumstanțe comune sau temporare sînt stipulate de lege, 
ele neputînd fi invocate arbitrar. Autoritățile publice pot recurge la măsuri 
derogatorii numai în situații săeciale, în scopuri și condiții expres reglemen-
tate de lege și cu respectarea procedurilor legale.

7) Restrîngerea unor drepturi sau libertăți trebuie să fie determinată 
de interesele securității naționale, integrității teritoriale, bunăstării econo-
mice a țării, ordinii publice, Constituția limitează legea restrîngerii la situ-
ații clar definite și de o incontestabilă importanță. Aceste situații presupun 
apărarea unor valori sociale și umane, care prin semnificația lor pot legitima 
măsurile restrictive.

8) Restrîngerea unor drepturi sau libertăți poate avea loc în scopul pre-
venirii tulburărilor în masă și infracțiunilor, protejării drepturilor, libertăți-
lor și demnității altor persoane, împiedicării divulgării informațiilor confi-
dențiale sau garantării autorității și imparțialității justiției.

În aceste cazuri restrîngerea este o măsură necesară în considerarea 
și protejarea unui drept sau valori sociale pentru a exclude prejudicierea 
acestora.

9) Restrîngerea unor drepturi sau libertăți nu poate duce la pierderea 
unor drepturi anterior dobîndite sau reconsiderarea beneficiului produs 
prin dobîndirea lor.

10) Restrîngerea drepturi sau libertăți trebuie să fie proporțională cu 
situația care a determinat-o și nu poate atinge existența dreptului sau a 
libertății.

Legiuitorul are obligația de a ține cont de principiul proporționalității, 
conform căruia restrîngerea trebuie să opereze numai în perioada existenței 
necesității ce a generat-o, să nu depășească limitele stabilite de lege, să fie 
proporțională cu situația care a determinat-o și să nu atingă existența drep-
tului sau a libertății.
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Prevederile constituționale cu privire la restrîngerea exercițiului unor 
drepturi sau libertăți urmează să fie interpretate cu maximă precauție, deoa-
rece sub pretextul unor situații excepționale justificative s-ar putea aduce 
atingere esenței drepturilor dau libertăților.

Unul din mijloacele cele mai importante de asigurare a respectării con-
dițiilor și criteriilor restrîngerii drepturilor îl constituie controlul constituți-
onalității legilor.

În decursul activității sale, prin deciziile și hotărîrile pronunțate, prin 
care a stabilit concordanța sau neconcordanța unor legi cu prevederile 
Constituției, Curtea Constituțională a contribuit eficient la respectarea 
criteriilor de restrîngere a unor drepturi sau libertăți.

Printr-o hotărîre privind unele drepturi social-politice ale cetățenilor 
Curtea a apreciat drept neconstituționale interdicțiile stabilite pentru cetă-
țenii străini și apatrizi care nu domiciliază pe teritoriul republicii de a parti-
cipa activ la întruniri, demonstrînd că ei au aceleași drepturi și îndatoriri ca 
și cetățenii Republicii Moldova, cu excepțiile stabilite de lege, și prevederile 
legale prin care autoritatea publică locală putea decide anularea autorizației 
întrunirii eliberate anterior, în cazul în care apăreau circumstanțe noi. Curtea 
a relevat că prevederile respective încalcă dispozițiile Constituției privind 
libertatea întrunirilor, la opinie și exprimare, precum și cele privind restrîn-
gerea exercițiului acestor drepturi.

Cîteva hotărîri ale Curții Constituționale au vizat dreptul la asistență și 
protecție socială. Curtea a declarat neconstituționale unele prevederi din 
Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat, apreciind că dreptul la 
pensie nu poate fi restrîns în mod arbitrar, iar realizarea de către pensio-
nari a unor venituri nu constituie un temei pentru îngrădirea dreptului la 
protecție și asistență socială. Exercitînd controlul constituționalității unor 
acte normative ce reglementează asigurarea cu pensii, Curtea Constituțio-
nală a decis univoc că cuantumul pensiei stabilite nu poate fi micșorat, iar 
plata pensiei fixate nu poate fi suspendată printr-un act normativ adoptat 
ulterior. Diminuarea cuantumului pensiei sau suspendarea plății pensiei sînt 
posibile numai în cazurile în care la stabilirea ei au fost comise abuzuri sau 
încălcări ale legii.

Prin hotărîrile sale Curtea Constituțională s-a pronunțat și asupra drep-
tului de proprietate, declarînd neconstituționale unele acte normative, 
prin care un agent economic a fost deposedat de proprietate. Curtea a 
estimt că restrîngerea exercițiului unui drept nu poate conduce la supri-
marea dreptului propriu-zis, or, nimeni nu poate fi expropriat decît pentru 
o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă 
despăgubire. Au fost declarate neconstituționale și prevederile Legii priva-
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tizării fondului de locuințe care restrîngeau exercițiul dreptului unei cate-
gorii de cetățeni la privatizarea spațiului locativ.

Curtea Constituțională a Republicii Moldova este o instituție tînără, în 
anul acesta s-au împlinit 10 ani de la fondare. Însă și această perioadă scurtă 
de timp a demonstrat că Curtea Constituțională este o instituție absolut 
necesară. În acest răstimp Curtea a acumulat experiență și și-a format pro-
pria jurisprudență în domeniul protejării proprietății private, democratizării 
societății, apărării drepturilor și libertăților fundamentale și asigurării res-
pectării limitelor legale de restrîngere a unor drepturi sau libertăți.

“Justiţia Constituţională”, nr. 3, 2005



552

VALERIU KUCIUK • VICTOR PUȘCAȘ

AUTORITATEA JUDECĂTOREASCĂ ÎN SISTEMUL 
INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Victor PUȘCAȘ

Instituirea noilor valori democratice, inerente ființei umane, inclusiv 
prin contribuția masivă a democrațiilor occidentale la racordarea legislației 
Republicii Moldovala standartele internaționale, a dus la reforme substanți-
ale în sistemul instanțelor judecătorești, garant al legalității.

Deoarece vizează toate domeniile vieții sociale reforma judiciară și de 
drept este componenta principală a procesului de tranziție la o societate 
democratică. Un sistem judiciar viabil este necesar și pentru a atrage inves-
tițiile, a combate corupția, a proteja eficient drepturile și libertățiile funda-
menatale ale omului.

În acest domeniu țara noastră a evoluat de la o putere de stat execesivă, 
cu o procuratură dură și cu organisme juridice slabe, în care judecatorii, 
procurorii, anchetatorii și alte categorii de juriști serveau în primul rînd 
sistemul –plenificat , centralizat, hiperideologizat, la o justiție care, în linii 
mari, operează în mod efectiv, este bazată pe baza cunoașterea dreptului, 
este accesibilă, transparentă, previzilbilă, protejează proprietatea privată, 
drepturiile generale și individuale ale omului, interesele legale. În mod 
cert, aceasta tranziție a dus la schimbarea radicală a modului de elaborare 
și adoptare a legilor, a modalităților de aplicare a lor de către judecători, 
procurori și avocați, precum și perceperea legilor de către public.

Tranziția de la sistem totalitar și economia centralizată la un stat demo-
cratic și la economia de piață a impus formarea noilor mecanisme juridice: 
o autoritatea judecătorească independentă, o presă liberă și un mecanism 
de protejare a drepturilor omului, Parlamentul, la 27 iulie 1990, a adoptat 
istoricul act „Cu privire la puterea de stat” , prin care a proclamat sepa-
rația puterilor legislativă, executivă și judecătorească, punînd începutul 
consolidării lor. Prin acest act Parlamentul a stabilit bazele formării puterii 
judecătorești ca o ramura a puterii de stat, statuînd că „puterea judiciară 
este subordonată numai legii. Cetățenii sunt egali în fata legii și a judecății. 
Amestecul în înfăptuirea justiției este inadmisibil”.

Ulterior a fost aprobată Concepția reformei judiciare și de drept, a fost 
adoptată Constituția Republicii Moldova, precum și un șir de legi privind 
reglamentarea acitvității instanțelor judecătorești și a instituțiilor de drept. 
Astfel prin Constituție s-a consacrat ideea că justiția constituie monopolul 



553

JUSTIȚIA CONSTITUȚIONALĂ

statului, deci nici o altă parte a devenit unul din drepturile fundamentale 
ale omului și a fost consfințit în art. 20 din Constituție. Potrivit standartelor 
implementate în Legea Supremă a statului nostru, oricine are acces la justi-
ție: cetățenii Republicii Moldova, cetățenii străini sau apartizii, persoanele 
fizice sau juridice. Acest principiu permite accesul la justiție pentru apararea 
oricărui drept sau libertăți și a oricărui interes legitim, fără deosibire, dacă 
acesta rezultă din Constituție sau din alte legi.

Pe lîngă principiile menționatemai sus, Constituția stipulează principiile 
fundamentaleindispensibile procesului judiciar, precum sînt înfăptuirea jus-
tiției în numele legii (art. 114), dreptul la apărare (art. 26), prezumția nevi-
novăției (art. 21), egalitatea cetățenilor în fața legii și a autoritățiilor publice 
(art. 16), interzicerea inființării de instanțe extraordinare (art. 115), indepen-
dența și inamovibilitatea magistraților și supunerea acestora numai legii (art. 
116), folosirea căilor de atac (art. 119) ș.a.

Prima reorganizarea a sistemului judiciar a început la 27 august 1996 
prin descentralizarea sistemului judiciar și demonopolizarea puterii judecă-
torești. În sistemul judiciar pe lîngă Judecătoria Supremă, care transformat 
în Curtea Supremă de Justiție, și judecătoriile raionale au apărut instanțe 
noi: Curtea de Apel, tribunale și instanțe judecătorești specializate. A fost 
format Consiliul Superior al Magistraturii și Colegiile disciplinar și de califi-
care, menite să asigure autoadministrarea judecătorească.

Conform Legii contenciosului administrativ din 10 februarie 2000, în 
cadrul instanțelor judecătorești de drept comun se instituie colegii speci-
alizate de contencios administrativ. Grație acestui fapt orice persoană a 
dobîndit dreptul de a ataca în instanța de judecată orice act emis de autori-
tățile publice, inclusiv centrale.

Întru respectarea prevederilor art. 53 din Costituție, orice persoană 
care consideră vătămată într-un drept al său, reconuscut de lege, de către 
autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea 
îbn termenul legal a unei cereri se poate adresa instanței de contencios 
administrativ componente pentru a obține recunoașterea dreptului pretins, 
anularea actului și repararea pagubeicare i-a fost cauzată.

Exercitarea dreptului privind la justiție inserează și dreptul de atacaorice 
hotărîre judecătorească într-o instanță ierarhic superioară. În vechiul sistem 
acest drept era limitat. Mii de persoane, atît în cauzele penale, cît și hotă-
rîrilor judecătorești depindea de voința subiectiva a funcționarilor. Acum 
situația s-a schimbat. Exista posibilitatea de a ataca cu apel sau recurs orice 
hotărîre a instanței judecătorești.

Aceasta reformă a sistemului judecătoresc nu s-a dovedit a fi perfectă. 
Sistemul judiciar de 4 trepte a dus la tergiversarea neîntemeiată a procesu-
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lui justiției. Aceasta pentru că la justiție începe cu adresarea cetățenilor în 
judecată și se termină cu executarea hotărîrii judecătorești. Este vorba de 
posibilitățile reale ale persoanelor fizice și juridice de a se adresa în instanță, 
de respectarea dreptului la apărare, de organizarea activității instanței, de a 
rezolva în termene egale a cauzelor.

Astfel, la 21 noiembrie 2002 Parlamentul a modificat art. 115 din Con-
stituție, stipulînd că justiția în Republica Moldova se înfăptuiește prin Cur-
tea Supremă de Justiție, prin curțile de apel și prin judecătorii. La 12 iunie 
2003, cînd au intrat în vigoare noile coduri penal și civil, de procedură penală 
și procedură civilă, a fost reformat sistemul judecătoresc. În baza acestei 
reforme la ora actuală în Republica Moldova activează 47 de judecătorii, din 
care 2 specializate –militară și economică, 6 curți de apel și Curtea supremă 
de Justiție.

Judecătoriile raionale și de sector examenează în fond cauzele civile, 
penale și contravenționale. În cadrul acestora activează judecători de 
instrucție, care asigură controlul judiciar în faza de urmărire penală.

Au fost instituite curțile de apel, care judecă apelurile împotriva hotă-
rîrilor judecătorești. Tot curțile de apel, pentru unele categorii de cauze, 
examenează recursurile ordinare, avînd totodată componența de a judeca 
unele categorii de cauze în prima instanță.

Curtea Supremă de Justiție și-a păstrat statutul de instanță de recurs, 
judecînd recursurile ordinare declarate împotriva hotărîrilor Curții de Apel 
adoptate în prima instanță de apel. De asemenea , Curtea Supremă de Jus-
tiție judecă recursurile în anulare împotriva hotărîrilor judecătorești defini-
tive.

În prezent cetățenii au acces liber la justiție. Judecarea litigiilor are loc 
în instanța de fond , hotărîrea căreia poate fi atacată cu apel, după care 
hotărîrile sînt executorii. Eventualele erori comise de instanțele inferioare 
pot fi corectate, persoanele avind posibilitatea de a ataca hotărîrile acestora 
cu recurs ordinar.

După examinarea recursului ordinar, pentru cauzele civile și economi-
ceeste prevăzută o singură cale extraordinară de atac –revizuirea. Spre deo-
sebire de cauzele civile , pentru cauzele penale este prevăzută atît revizu-
irea, cît și recursul în anulare. Recursul în anulare este prevăzut în scopul 
eliminării eventualelor erori, părțile avînd dreptul de a-l aplica doar după 
epuizarea căilor ordinare de atac.

Un loc important în procesul de exercitare efectivă a justiției îl ocupă 
procedura de numirre a judecătorilor. Astfel , pentru prima dată judecătorii 
sint numiți în funcție de Președintele țării, la propunerea Consiliului de Cali-
ficare. După examinarea termenului de 5 ani judecătorii se numesc în func-
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ție pînă la atingerea plafonului de vîrstă, adică pînă la 65 de ani. La Curtea de 
Apel pot fi numite doar persoanele care au vechime în funcția de judecător 
de cel puțin 6 ani. Judecătorii Curtea Supremă de Justiție sunt numiți de 
asemenea la propunerea GSM, de către Parlament, pînă la atingerea plafo-
nului de vîrstă, dacă au activat în funcție de judecător mai mult de 10 ani.

Analizînd mersul reformei judiciare si de drept în asăectul activității 
puterii judecătorești și eficienți justiției, tragem următoarele concluzii: la 
ora actuală constatăm că, în linii mari, cadrul legal a fost creat. Prin actu-
alul sistem judecătoresc este asigurat în principiu accesul liber la justiție. 
Acest drept corespunde standardelor internționale în domeniu, prevăzute 
de tratatele internaționale, îndeosebi de cele la care Republica Moldova 
este parte.

În această perioadă a fost instituită Curtea Constituțională, în anul 
în curs ea a împlinit 10 ani de activitate. Deși Curtea Constituțională nu 
face parte din sistemul judecătoresc, ea trebuie recunoscută ca o instanță 
jurisdicțională de apărare a drepturilor constituționale și unica instituție 
constituțională în Republica Moldova. Prin intermediul subiecților care au 
dreptul să sesizeze Curtea Constituțională a devenit posibil de a controla 
orice act normativ adoptat de autoritățiile publice centrale (Parlament, 
Guvern, Președinte ) sub aspectul conformității cu normele Constituției 
Republicii Moldova. În același timp actele administrative cu caracter 
individual, emise de Parlament, Președintele Republicii Moldova și Guvern 
în exercițiul atribuțiilor de norme constituționale sau legislative, ce țin de 
alegerea, numirea și destituirea în funcție publice a persoanelor oficiale de 
stat, exponente ale unui interes politic și public deosebit, nu pot face obiect 
al contolului constituționalității la sesizarea subiecților abilitați cu acest 
drept.

Potrivit art. 135 din Constituție, este posibilă sesizarea Curții Constitu-
ționale asupra excepțiilor de neconstituționalitate a actelor juridice. În baza 
art. 12 din Codul de procedură civilă și a art. 7 din Codul de procedură 
penală, la examenarea litigiilor concrete, instanța de judecătă este în drept 
sa conteste, prin intermediului Curții supreme de Justiție, la Curtea Consti-
tuționalăorice act normativ în baza caruiea urmează să fie rezolvat litigiul, 
pentru apărarea fundamentale reglementate de Constituția Republicii Mol-
dova și eliminarea oricărui abuz al ramurilor puterii de stat.

În prezent s-a conștientizat ideea admisibilității sesizărilor directe ale 
cetățenilor la Curtea Constituțională. Această idee, materializarea printr-un 
proiect de revizuire a constituției, la 16 decembrie 2004 a fost avizată pozi-
tiv de Curtea Constituțională, și în prezent se află în Parlament.

Sîntem conștienți de faptul că nici o putere în stat, inclusiv cea judecă-
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torească, nu este absolut independentă. Puterea suverană și independentă, 
conform Constituției, aparține doar poporului. Sistemul de frîne și echilibre 
existent limitează ramurile puterii și nu le permite să concentreze puterea în 
cadrul uneia în dauna celorlalte două.

După cum s-a menționat, în ultimii ani se realizează cu succes accesul 
cetățenilor la justiție. Însă el necesită perfecționare, deoarece în numărul de 
petiții ale cetățenilor cele ce țin de accesul liber la justiție se situează pe pri-
mul loc. Acest lucru se explică nu numai prin greșelile comise de instanțele 
judecătorești sau prin lipsa unui cadru legal adecvat, ci și prin necunoaște-
rea de către cetățeni a modului de adresare în istanța judecătorească, prin 
imposibilitatea lor de a suporta cheltuielile pentru asistența juridică ș.a. În 
cadrul promovării reformei, s-a acordat prea puțină atenție acestor aspecte.

Este cert că perfecționarea în continuare a sistemului judecătoresc ar 
avea un impact pozitiv asupra societății. Ca urmare, instanțele specializate: 
de fond, de apel și de recurs vor examina mai operativ cauzele, se va facilita 
accesul cetățenilor la Curtea Supremă de Justiție. Este anormal ca cetățe-
nii Republicii Moldova să-și restabilească drepturile și interesele legitime la 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, fiind lipsiți de acest drept în propria 
țară, în instanțele legal formate. Această situație ar putea fi schimbată prin 
revizuirea competenței instanțelor, iar în reformarea sistemului nostru jude-
cătoresc ne putem conduce de experiența țărilor europene.

Un stat de drept, democratic nu poate funcționa în condițiile unei justiții 
imperfecte. Înfăptuirea propriu-zisă a justiției este prerogativă judecători-
lor și a instanților judecătorești. Ei sînt unici responsabili de actul justiției. 
Celelalte ramuri ale puterii de stat trebuie să-și dea concursul la cererea 
condițiilor optime pentru funcționarea autorității judecătorești.

În final, țin să menționez că scopul reformei judiciare și de drept, în 
bună parte, a fost realizat. S-au instituit principalele mecanisme care permit 
accesul cetățenilor de justiție.

Reglementările Constituției Republicii Moldova privind drepturile omu-
lui și libertățile fundamentale corespund standardelor internaționale, prin-
cipalul garant al respectării drepturilor omului fiind instanța judecătorească. 
Urmează să fie eliminate deficiențele semnalate și să fie preluată experien-
țaaltor state în vederea perfecționării mecanismelor existente.

Publicat: Revista „Consultant”, nr.7, a.2005
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IDEALURILE DEMOCRAȚIEI 
IMPLICĂ UN ROL NOU AL MASS-MEDIA

Victor PUȘCAȘ 
Doctor în drept, lector universitar

Constituția RM, de la adoptarea căreia în anul acesta vom marca un 
deceniu, a plasat Declarația Universală a Drepturilor Omului pe cel mai înalt 
piedistal, proclamînd-o act superior nu numai în raport cu normele legale, 
dar și în raport cu normele constituționale. Astfel, prin acest act, Republica 
Moldova a proclamat democrația și libertatea ca idealuri commune spre 
care trebuie să tindă societatea.

Normele Declarației, prin art. 4 din Constituție, au devenit obligatorii 
pentru autoritățile, demnitarii de stat și fucționarii publici. Statul și-a asu-
mat responsabilitatea de a nu atenta la drepturile și libertățile consfințite de 
Declarație, de a apăra individual de eventualele abuzuri ale reprezentanților 
săi, desemnați la guvernare.

Legea Supremă a Republicii Moldova a statutat un nou cadru constitu-
țional în domeniul drepturilor omului în general și în domaniul libertăților 
mass-media și accesul la informație în special. Constituanta legislativă a 
corelat normele constituționale atît cu schimbările democratice survenite 
în societate, cît și cu exigențele tratatelor internaționale la care RM deve-
nise parte. Astfel, articolul 32, 33, 34 din Constituție, referitoare la liberta-
tea opiniei și a exprimării, libertatea creației și dreptul la informație, au fost 
correlate cu art. 19 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, precum 
și cu art. 19 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, 
care erau în vigoare în Republica Moldova la momentul adoptării Constitu-
ției.

Modelul democratic de guvernare a societății presupune încrederea 
deplină a societății civile față de acțiunile guvernanților. În acest scop este 
necesar ca inbstituțiile publice să funcționeze în condiții de transparență, 
cetățenii să aibă acces liber la informațiile de interes public pe care acestea 
le dețin. accederea unie societăți la idealurile democrației implică un nou rol 
al mijloacelor de informare în masă.

Normele constituționale precitate garantează pentru mass-media un sis-
tem de drepturi și libertăți, impunînd adoptarea unui șir de acte și norme 
legale în acest domeniu.

Abordarea libertăților mass-media prin prisma principiilor democartice 
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și liberaslismului a generat o serie de discuții în societate, soldate cu litigii 
judiciare și constituționale. În aceste discuții controversate, pe de o parte, 
au fost implicate societatea civilă și mijloacele de informare în masă, iar pe 
de altă parte, autoritățile publice, abilitate cu dreptul de a supune aceste 
libertăți reglementării normative. La anumite etape, în aceste litigii sociale 
a fost implicată Curtea Constituțională a RM, ca garant a constituționalității 
normelor legale în domeniul vizat. Or, Curții Constituționale îi revine prero-
gative de garant al constituționalității normelor legale privind drepturile și 
libertățile fundamentale.

O ilustrație elocventă a disputelor respective constituie faptul că din 
1991 s-a aplicat noțiunea de “afirmație”, stipulate în art. 7 și 7.1 din Codul 
Civil și expusă în redacția din perioada sovietică, care a permis sancționarea 
jurnaliștilor și a autorilor de informații pentru enunțarea în mijloacele de 
informare în masă a unei simple păreri, abia în 1999 aceasta a fost înlocuită 
cu noțiunea de “informație”. Ca urmare a modificărilor operate în 1991 în 
art. 7 din Codul Civil, a fostposibilăsancționareapersoanelor care răspîndesc 
“afirmații care nu ponegresc onoarea și demnitatea...”.Prinaceastăsintagmă, 
care permiteasancționareacivilă a furnizorilor de informațiipentruopiniile-
personaleșiîncazurilecîndacesteopinii nu lezauonoareașidemnitateanimă-
nui, a fostrestrînsășimaimultlibertatea de exprimareîncomparație cu perioa-
dasovietică. Cu toate că în 1999 aceste norme au fost modificate în sens 
pozitiv, controversele asupra acestora au continuat, fapt ce a generat un 
litigiu de constituționalitate.

Astfel, prin Hotărîrea Curții Constituționale nr. 25 din 08.06.2000, a fost 
examinată constituționalitatea art. 17 și 17.1 din Codul Civil al Republicii 
Moldova, în redacția legii nr. 564-XV din 29 iulie 1999 “Pentru modificarea 
unor acte legislative”.

Discuțiile în contradictoriu au continuat și după adoptarea și intrarea în 
vigoare a noului Cod civil al RM. Reglementările art. 16 din noul Cod civil 
sînt mai detaliate, dar sînt discutabile, întrucît, după părerea unora, impugn 
demonstrarea corespunderii cu realitatea informațiile de către cel ce le-a 
răspîndit.

O altă problem care a trezit un viu interes în societate, a fost forma-
rea noilor structure publice de supraveghere a instituțiilor audiovizualului. 
Modul de instituire și atribuțiile consiliului coordonator al audiovizualului se 
află și în prezent în atenția opiniei publice. Statutul acestei instituții a făcut 
obiectul unei cauze examinate de Curtea Constituțională.

Prin Hotărîrea nr. 19 din 16 iunie 1998, Curtea Constituțională a recu-
noscut constituțional modul de formare a acestei instituții publice. Curtea 
a menționat că necesitatea creării unor organe cu sarcini de coordonare și 
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control asupra activității audiovizualului, care să fie independente față de 
Guvern sau față de Președintele RM decurge din normele constituționale.

Totodată, în precitata Hotărîre Curtea Constituțională a interpretat și 
art. 34 din Constituție care vizează dreptul de informație. Acest drept a 
fost considerat unul inerent ființei umane, deoarece, acordînd cetățenilor 
dreptul de a recepționa informații asupra vieții sociale, politice, economice, 
științifice, culturale, statul garantează posibilitatea realizării depline a liber-
tății gîndirii, opiniei, creației, exprimării în public prin cuvînt, imagine sau 
alt mijloc posibil. Dreptul la informație mai dă expresie juridică și accesului 
persoanei la orice informație de interes public.

Prin hotărîrea menționată Curtea Constituțională a definit noi drepturi 
fundamentale, care rezultă din acest drept, ca:
• dreptul persoanei de a fi informată promt, corect și clar asupra măsurilor 

preconizate sau luate de autoritățile publice;
• accesul liber la sursele de informare politică, științifico-tehnică, socială, 

culturală ș.a.
• dreptul de a recepționa personal și în condiții bune emisiunile radiofo-

nice și telivizate.
Au fost formulate și obligațiile constituționale ale statului în acest dome-

niu:
• asigurarea informării corecte a cetățenilor asupra treburilor publice și 

problemelor de interes personal;
• asigurarea de către autoritățile publice a cadrului juridic necesar pentru 

difuzarea liberă și amplă a informației de orice natură;
• favorizarea pluralismului în mass-media de stat și private prin obligarea 

acestora de a exercita informarea corectă a opiniei publice.
Statul, asumîndu-și aceste obligații, are o responsabilitate deosebită față 

de membrii societății pentru îndeplinirea lor. În această situație se impune 
un rol deosebit și Curții Constituționale, ca garantul acestei responsabilități, 
atribuție impusă acesteia prin alin. (3), art. 134 din Constituție. Astfel, Cur-
tea Constituțională, pe lîngă faptul că este garantul supremației Constitu-
ției, mai are atribuția de a asigura realizarea principiului separației puterii de 
stat în putere legislativă, putere executivă și putere judecătorească, precum 
și de a garanta responsabilitatea statului față de cetățean.

Prin unele hotărîri ale Curții Constituționale a fost stabilit, de asemenea, 
caracterul de excepție al restrîngerii drepturilor și libertăților fundamentale 
în acest domeniu. Astfel, s-a constatat că instituirea unor limite legislative 
în exercitarea de către persoane a dreptului de informație și a libertății de 
exprimare trebuie să corespundă exigențelor impuse de art. 54 din Consti-
tuție:
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• să constituie măsuri necesare într-o societate democratică;
• să fie necesare pentru:

o securitatea națională;
o integritatea teritorială;
o siguranța publică;
o apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor;
o protecția sănătății sau moralei;
o protecția reputației și drepturilor altora;
o împiedicarea divulgării informației confidențiale;
o garantarea autorității și imparțialității justiției.

• să fie accesibile tuturor persoanelor;
• să nu conțină ambiguități;
• să fie expuse pentru un domeniu strict delimitat;
• să fie expuse într-o manieră care să permită sesizarea clară a caracterului 

legal sau ilegal al acțiunilor individului.

Referindu-se la oportunitatea existenței posturilor private de informare 
în masă, Curtea Constituțională a constatat că acestea diminuează obliga-
țiile posturilor publice în informarea cetățenilor, deoarece dreptul constitu-
țional al persoanei la informare poate fi asigurat atît printr-un post public, 
cît și printr-un post privat. Statului în acest caz îi revine rolul de garant al 
dreptului persoanei la informare, pentru exercitarea căruia avînd dreptul să 
instituie reguli generale de gestionare atît a sistemului public de emisie, cît 
și a celui privat.

Aceeași poziție a expus Curtea Constituțională în hotărîrea nr. 35 din 
10.10.2000 asupra constituționalității alin. (2)-(8), art. 47 din Codul elec-
toral, care se referă la agitația electorală și modul de acordare a timpilor de 
antentă concurenților electorali.

Un rol decisiv în formarea instituțiilor audiovizualului, ce retransmit pro-
gramele audiovizuale din țări străine, l-a avut hotărîrea Curții Constituțio-
nale nr. 42 din 14.12.2000 „Despre controlul constituționalității art. 23.1, 
alin. (2) din legea audiovizualului nr. 603-XIII din 03.10.1995”. norma sesi-
zată a fost criticată de unele mijloace de informare în masă, în opinia cărora 
ea instituia din partea statului o cenzură neîntemeiată, leza libertatea gîn-
dirii, opiniei, exprimării prin cuvînt, imagine și accesul persoanei la informa-
ții de interes public. În opinia unor experți internaționali în acest domeniu, 
hotărîrea Curții Constituționale a avut un impact pozitiv asupra producției 
instituțiilor audiovizualului. Astfel, Curtea Constituțională, apreciind drept 
neconstituțional ali. (2) al art. 231.1 din Legea audiovizualului, pe lîngă fap-
tul că a luat în considerare normele tratatelor internaționale la care RM este 
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parte privind drepturile și libertățile constituționale, a pus accentul și pe 
necesitatea protecției drepturilor la proprietatea intelectuală.

Activitatea instituțiilor audovizualului și nemijlocit al colaboratorilor 
acestor insttuții constituie în sine un gen de creație intelectuală, care, con-
comitent cu libertatea opiniei și exprimării, dreptul la informație, urmează a 
fi protejate și în baza libertății de creație statuate de art. 33 din Constituție. 
Ca urmare, lucrătorii de creație, organizați într-o instituție a audiovizualului, 
beneficiază și de dreptul la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale 
și morale, apărute în urma acestei activități, fiind garantate constituțional.

Concluzia care derivă din analiza efectuată este că libertatea de expri-
mare, dreptul la informație și alte libertăți în domeniul mass-media sînt ele-
mente indispensabile ale societății democratice. Constituția RM, prin art. 
32-34, stipulează garanții largi pentru exercitarea acestor drepturi. Aceste 
prerogative trebuie să fie accesibile publicului, iar mijloacele de informare 
în masă trebuie să reflecte caracterul pluralist al societății căreia îi servesc, 
furnizînd informații imparțiale, ca rezultat cetățenii avînd posibilitatea să-și 
formeze în cunoștință de cauză o opinie clară despre viața socială, econo-
mică și politică a țării.

“Justiția Constituțională”, 2004 nr. 3, pag. 13
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INDEPENDENȚA MOLDOVEI ARE  
UN CARACTER IREVERSIBIL

Victor Pușcaș 
Doctor în drept, Lector universitar

De la un timp încoace, domnul T. Băsescu, Președintele României, comite 
mai multe afirmații, lansează expresii precum: “Basarabia – pămînt româ-
nesc”, “românii de peste Prut”, “românii basarabeni” și altele. Dar Excelența 
sa nu ține cont de faptul că totul depinde de interpretarea corectă a faptelor 
și a evenimentelor istorice, și dacă Domnia sa ar lua în calcul acest adevăr, 
nu s-ar continua cu atîta insistență să se pescuască în ape tulburi, căci lucru-
rile ar fi (și sînt!) clare ca bună ziua. Să le luăm pe rînd.

1. Anul 1359 – formarea statului feudal Moldova; 1859 – unirea Vala-
hiei cu Moldova din dreapta Prutului și formarea statului România;

2. Decembrie 1917 – proclamarea Republicii Democratice Moldove-
nești; martie 1918 – anexarea/unirea Basarabiei la/cu România; iunie 
1940 – eliberarea/ocuparea Moldovei din stînga Prutului.

Dacă dorești, poți găsi sumedenie de argumente privind Anexarea, la fel, 
privind Eliberarea. Unii se referă la tratatul de la București din 16/28 
mai 1812, prin care Turcia a cedat Rusiei ceea ce nu-i aparținea. Dar 
acest tratat nu mai funcționează.

Alții se referă la unirea Basarabiei cu România din 27.03.1918. Însă la 
17 ianuarie 1918 armata română a intrat în Chișinău, iar la 5 martie 1918, 
la Buftea, deja s-a hotărît soarta Basarabiei, fără acordul Republicii Demo-
cratice Moldovenești. Dacă e să ne amintim de tratatul de la Paris din 28 
octombrie 1920, prin care, chipurile, a fost recunoscută unirea Basarabiei 
cu România, atunci și aici se admit diferite interpretări. Mulți socot că tra-
tatul nu are nici o valoare juridică, ci doar una morală, pentru că nu toți 
semnatarii tratatului l-au ratificat. Poate că din aceste motive România nu 
a întreprins nici o măsură, la 28 iunie 1940, cînd armatele Uniunii Sovietice 
au trecut Nistrul.

Tratatul Molotov-Ribbentrop, la care se referă unii istorici, poate fi con-
danat politic de cîte ori se dorește, însă juridic, cum socot mulți specialiști, 
nu are nici o valoare, deoarece a devenit caduc la 22 iunie 1941, odată cu 
începerea războiului între Germania și sateliții săi împotriva Uniunii Sovie-
tice.

De ce ne amintim de aceste evenimente istorice? Pentru că se încearcă 
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a nega unele fapte și a scoate în evidență altele. Se admit diferite interpre-
tări, uitîndu-se de acordul de la Helsinki din 1978 și de Carta de la Paris din 
1990, prin care statele europene s-au înțeles să păstreze situația așa cum 
există în prezent. Interpretarea diferită a evenimentelor istorice conduce la 
destabilizarea situației social-politice și la stagnarea dezvoltării Republicii 
Moldova.

II
Ce ar putea să însemne proiectul domnului T. Băsescu “Unirea cu Mol-

dova” ? Mi se pare că el lansează o idee năstrușnică de a forma o federa-
ție. Nu este clar, care-i va fi componența? Și care este scopul? Poate că el 
dorește să pună capăt discuțiilor interminabile, îndeosebi cele din Republica 
Moldova, cine sîntem noi: români sau moldoveni și cum poate fi numită 
limba pe care noi toți o vorbim: română, valahă, moldovenească sau bogdă-
nească? Dar poate că se dorește ca vorbitorii unei și aceleiași limbi, numită 
diferit, să-i unească într-un stat unitar sau federal numit Dacia, iar limba 
tuturor vorbitorilor să fie numită daco-moldo-romană. Există și astfel de 
afirmații.

Totuși, să fim serioși. România și Republica Moldova sînt state suve-
rane și independente și se dezvoltă în conformitate cu dreptul internațional. 
Dreptul la identitate este prevăzut de Constituție (art. 10). Potrivit ultimului 
renecsămînt din 2004, 69,6% din populație se consideră moldoveni, restul 
fiind alcătuit din minorități naționale: ucraineni (11,2%), ruși (9,4%), găgăuzi 
(2,0%) și altele. Dreptul la stabilirea identității și a denumirii limbii îi aparține 
poporului. Parcă și aici totul este clar.

Moldova nu are probleme legate de frontieră, nici cu Ucraina, nici cu 
România, cu ambele avînd frontiere de stat.

Dacă vorbim concret de Republica Moldova apărută în urma prăbușirii 
Imperiului Sovietic, apoi chiar și cercetătorii români, specialiști în dreptul 
internațional, recunosc că “conform principiilor de drept (cutumiar și con-
vențional) ale succesiunii statelor, are loc aplicarea în practică a două solu-
ții certe:

1) Republica Moldova a succedat fosta Uniune Sovietică pe partea de 
teritoriu pe care o ocupă în prezent, în granițele ei administrative 
fixate de fosta federație, corespunzător diminuînd fosta federație.

2) Succesiunea de state nu afectează frontierele stabilite printr-un tra-
tat și nici obligațiile și drepturile referitoare la regimul de frontieră 
sau la alte regimuri teritoriale” (art. 11 și art. 12 din Convenția pri-
vind succesiunea la tratate, 1978).
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Aceasta înseamnă în mod automat, că Tratatul de pace de la Paris din 10 
decembrie 1947 între URSS, SUA, Canada, Australia, Regatul Unit al Marii 
Britanii, India și alte state membre fondatoare ale Organizației Națiunilor 
Unite, și România, consfințește frontiera între România și Uniunea Sovietică, 
devenind, după destrămarea URSS, un Tratat cu privire la frontiera de stat 
între Republica Moldova și România. 27 august 1991 este ziua proclamării 
Independenței Republicii Moldova. Acest eveniment are valoare în dreptul 
internațional. Anume ca stat suveran și independent sîntem recunoscuți de 
comunitatea internațională.

În cartea “Tribuna Parlamentului. Oaspeți de seamă”, București, 1995, 
este publicat discursul meu rostit la 1 decembrie 1993, la adunarea solemnă 
a Parlamentului României, consacrată zilei României, în care se propune a 
ne conforma realităților existente: “Este nevoie de mai multă concretețe, 
mai mult pragmatism, mai puțină zarvă de miting, politizare sau exces de 
emoții, să fim îngăduitori unul față de altul, iar iubirea din inimi să ne călă-
uzească spre cele mai înalte idealuri”. Cred că aceste cuvinte sînt actuale 
și astăzi. Noi tindem spre integrarea europeană și nu dorim să fim atrași în 
conflicte regionale și nici în discuții inutile.

Independența proclamată la 27 august 1991 are un caracter ireversibil.
Ziarul “Săptămîna”, 31 ianuarie 2014
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ЕВРОПЕЙСКИЕ НОРМЫ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В РЕШЕНИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Виктор ПУШКАШ

Республика Молдова в Декларациях о суверенитете от 23 июня 
1990 года и о независимости от 27 августа 1991 года, объявив о наци-
ональном суверенитете и государственной независимости, заявила 
о приверженности к общепризнанным принципам международного 
права.

Принятая 29 июля 1994 года Конституция Республики Молдова 
вобрала в себя международные стандарты по защите прав и основных 
свобод ее граждан.

В Конституции предусмотрено, что «конституционные положения 
о правах и свободах человека толкуются и применяются в соответ-
ствии со Всеобщей декларацией прав человека, пактами и другими 
договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова.

При наличии несоответствий между пактами и договорами об 
основных правах человека, одной из сторон которых является Респу-
блика Молдова, и внутренними законами приоритет имеют междуна-
родные нормы».

Исходя из конституционных положений, следует несколько выво-
дов, характеризующих демократический характер нашей Конститу-
ции.

Во-первых, конституционные нормы о правах и свободах человека 
толкуются и интерпретируются в соответствии с международными 
договорами о правах и свободах человека, если Республика Молдова 
является стороной международного правового акта.

Во-вторых, вступлению в силу международного договора, содер-
жащего положения, противоречащие Конституции, должен предше-
ствовать пересмотр Конституции.

В-третьих, при противоречиях между внутренними законами и 
международными договорами об основных правах и свободах чело-
века приоритет имеют международные договоры.

В-четвертых, в Республике Молдова не требуются специальные 
законодательные акты о введении в правовую систему страны тех 
обязательств, которые заложены в международных договорах.
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Согласно Конституции, международный договор, стороной кото-
рой является Республика Молдова, становится частью национального 
законодательства и подлежит применению наряду с нормативными 
актами, составляющими правовую систему страны.

И в-пятых, можно утверждать, что Конституция Республики Мол-
дова содержит необходимые механизмы по применению европейских 
норм по правам человека.

Особое место в реализации конституционных механизмов по 
защите прав и свобод человека отведено Конституционному Суду, 
который является единственным органом конституционной юрисдик-
ции в Республике Молдова.

Основываясь на стремлении создать правовое государство, Респу-
блика Молдова предпринимает усилия по обеспечению незыблемо-
сти основных прав и свобод человека, охране прав и интересов лич-
ности.

Однако при реализации данных задач мы сталкиваемся с опреде-
ленными трудностями.

Во-первых, это инерция старого правового мышления. Распро-
странен правовой нигилизм. Не признано повсеместно положений о 
том, что не люди, а закон управляет людьми, и подчиняются люди не 
другим себе подобным, а закону, Конституции, что по отношению к 
людям и между людьми должна соблюдаться принципы междуна-
родного права.

Во-вторых, Республика Молдова после провозглашения государ-
ственной независимости не обладает необходимой правовой базой, 
которая содержала бы и международные правовые нормы. В то же 
время одной из особенностей переходного периода следует считать 
влияние международных правовых норм на развитие национального 
законодательства.

Политическими институтами страны попользовались некоторые 
положения международных правовых норм при разработке и приня-
тии законов, что нередко служило стимулом при вступлении в раз-
личные политические и экономические международные организа-
ции и способствовало ратификации международных договоров. Это 
вызывалось больше субъективными факторами, чем объективными.

В-третьих, демократические институты и государственные органы 
все еще находятся на стадии формирования, не всегда четко опре-
делены их компетенции. Полная их интеграция в структуру государ-
ственного управления способствовала бы созданию единого юриди-
ческого механизма по применению как национального права, так и 
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международных правовых норм, обеспечивающих нормальную дея-
тельность государства и общества в целом.

В таких условиях роль Конституционного Суда в применении евро-
пейских норм по правам человека очень велика.

Осуществляя свою деятельность, Конституционный Суд импле-
ментирует нормы международного права через свои функции. Однако 
имплементация норм международного права Конституционным 
судом имеет свои особенности, что отличает ее от способов и форм 
имплементации, применяемых другими органами государства, напри-
мер, органами законодательной и исполнительной власти.

Во-первых, через разрешения дел о соответствии Конституции 
Республики Молдова законов и других нормативных актов.

В ряде своих решений, предусматривающих реализацию прав граж-
дан на свободу и личную неприкосновенность, на свободу передвиже-
ния, на информацию, на образование, на частную собственность, на 
социальное обеспечение, на доступ к правосудию и другие, Конститу-
ционный Суд проверил оспоренные правовые акты не только на пред-
мет соответствия из Конституции, но и на предмет их соответствия 
международным договорам.

Во-вторых, через заключения по инициативам по пересмотру Кон-
ституции. В Конституции существуют положения, предусматриваю-
щие пределы ее пересмотра. В частности, не допускается пересмотр, 
следствием которого было бы упразднение основных прав и свобод 
граждан или гарантий как таковых.

Предлагая внести изменения в положения Конституции, предус-
матривающие ограничения осуществления прав и свобод граждан, в 
законопроекте предлагалось предусмотреть возможность ограниче-
ния прав и свобод граждан в чрезвычайных ситуациях, за исключе-
нием права на жилище.

Конституционный Суд рассмотрел две такие инициативы и в 
обоих случаях дал отрицательные заключения, сославшись на Всеоб-
щую декларацию прав человека и Европейскую конвенцию по правам 
человека.

Конституционный Суд признал, что государство обязано прини-
мать меры для обеспечения любому человеку достойного жизнен-
ного уровня, потребного для поддержания здоровья и благосостояния 
его самого и его семьи, в том числе пищи, одежды, жилища, медицин-
ского ухода и необходимого социального обслуживания. И такой под-
ход государство должно проявлять во всех без исключениях случаях. 
Государство даже в военное время не должно быть освобождено, от 
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конституционной обязанности принимать меры по обеспечению жиз-
ненных потребностей своих граждан.

В-третьих, через толкования конституционных норм. Именно через 
толкования Конституции Конституционный Суд наиболее полно 
имплементирует нормы международного права.

Таким образом, применение норм международного права помо-
гает в ряде случаев сформулировать, обогатить или усилить правовую 
позицию по рассматриваемому вопросу, позволяет обосновать реше-
ния Суда.

Исходя из того, что решения Конституционного Суда обязательны 
на всей территории Республики Молдова и для всех представитель-
ных, исполнительных и иных органов государственной власти и управ-
ления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и 
граждан, решения – Конституционного Суда влияют и на нормотвор-
ческий процесс.

Реализация функций Конституционного Суда соответствует меж-
дународно-правовой обязанности государства обеспечивать реализа-
цию норм международного права всеми органами власти.
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SUPREMAŢIA LEGII ÎN STATUL DE DREPT

Victor PUŞCAŞ

„Statul poate exista doar acolo unde legea se 
află asupra conducătorilor, iar aceştia sînt robii 
(supuşii) legilor.” (Platon)

Avînd originea în civilizaţiile antice, elaborată conceptual la finele seco-
lului XIX în Europa continentală, concepţia şi doctrina statului de drept 
revine în actualitate la sfîrşitul secolului XX, marcînd în mod simbolic ieşirea 
multor state din sistemul totalitar şi alte regimuri nedemocratice.

În opinia constituţionalistului Tudor Drăganu, corespunde conceptului 
statului de drept numai acel stat care este „organizat pe baza principiului 
separaţiei puterilor statului şi urmăreşte prin legislaţia sa promovarea 
drepturilor şi libertăţilor inerente naturii umane, asigură stricta respectare 
a reglementărilor sale de către ansamblul organelor lui în întreaga lor 
activitate”599.

Conceptul statului de drept include aşa principii fundamentale ca: sepa-
raţia şi colaborarea puterilor, supremaţia legii, prioritatea drepturilor şi liber-
tăţilor fundamentale etc.

Reprezentînd prin sine baza teoriei şi practicii statului de drept, principiul 
supremaţiei legii presupune elaborarea de către stat a sistemului legislativ 
în corespundere cu necesităţile vitale ale membrilor societăţii şi obligaţia 
ambelor părţi de a respecta rigid legile emise.

Esenţa acestui principiu se referă la două aspecte inedite: sub primul 
aspect, legea este actul juridic normativ, cu caracter general şi impersonal, 
adoptată de organul legislativ suprem în conformitate cu Constituţia; al doi-
lea aspect priveşte poziţia sa superioară în ierarhia actelor şi instituţiilor 
statului.

Fundamentînd principiul supremaţiei legii, trebuie luate în considerare o 
serie de consecinţe juridice care survin în urma garantării acestuia. Una din 
consecinţe se referă la elaborarea şi adoptarea legii ca act juridic suprem ai 
organului reprezentativ. Pentru o expunere mai coerentă, este necesar să 
ne referim la laturile indispensabile ale legii: forma şi materia. Referindu-ne 
la partea materială, este necesar de menţionat că în procesul de legiferare, 
legislatorul are obligaţia de a lua în considerare toţi factorii ce stau la baza 
elaborării dreptului în general şi a legii în special. Aceşti factori includ con-
599 T. Drăganu, „Drept constituţional şi instituţii politice”, V.I, Editura „Lumina Lex”, Bucureşti 1998, p. 290.
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diţiile concrete de viaţă materiale, social-politice şi spirituale ale societă-
ţii. După forma sa, legea poate să fie adoptată numai de organul legislativ 
suprem al statului, după o procedură specială, în conformitate cu reglemen-
tările constituţionale.

O altă consecinţă juridică a implementării principiului supremaţiei legii 
se referă ia modificarea, suspendarea şi abrogarea legii. Pentru valorificarea 
în practică a supremaţiei legii este necesar de a impune şi o procedură de 
modificare, suspendare şi abrogare a legii, opozabilă modului de adoptare a 
ei, aplicînd principiul simetriei în drept.

Din aceste consecinţe juridice rezultă o a treia – conformitatea cu legea 
celorlalte acte din sistemul de drept al statului. Această consecinţă este via-
bilă numai în condiţiile corespunderii legii cu valorile dreptului subiectiv, cu 
drepturile şi libertăţile fiinţei umane. Or, istoria umanităţii atestă numeroase 
abuzuri, cărora statele le-au conferit caracter legal, uneori constituţional.

Statul de drept implică aplicarea adecvată a normelor de drept, bazată pe 
metoda convingerii. Fiecare membru al societăţii în care dreptul primează 
trebuie să aibă convingerea că legea este elaborată pentru om şi în numele 
omului. Rămîne actuală ideea cunoscutului filozof Protagoras că „omul este 
măsura tuturor lucrurilor”600.

Guvernarea are obligaţia de a folosi forţa dreptului şi nu dreptul forţei. 
Statul de drept are menirea de a crea condiţiile necesare în care reprezen-
tanţii colectivităţii umane nu vor abuza de prerogativele acordate de lege.

Fiind organul abilitat să elaboreze norme de drept, Parlamentul are drep-
tul de a le modifica oricînd consideră necesar. În consecinţă, însă, se impune 
limitarea acestei puteri a Parlamentului prin garantarea respectării de către 
el a unor norme prestabilite.

Un rol primordial în afirmarea principiului supremaţiei legii revine jus-
tiţiei constituţionale, care, activînd în vederea asigurării supremaţiei Legii 
Supreme, veghează în acelaşi timp respectarea ierarhiei normelor de drept. 
Această afirmaţie se întemeiază pe faptul că în conceptul de lege este 
inclusă, în primul rînd, Constituţia.

Curtea Constituţională a Republicii Moldova ţine cont de faptul că 
diverse organe de stat, învestite cu dreptul de adoptare a actelor normative, 
nu pot să acţioneze decît în virtutea atribuţiilor lor, instituite şi încadrate de 
drept. Într-un şir de cauze Curtea a relevat că Parlamentul nu este în drept, 
potrivit art.54 din Constituţie, să suprime sau să diminueze drepturile inali-
enabile ale cetăţeanului601.

Curtea Constituţională a susţinut afirmaţia de mai sus că legislatorul în 
600 Dicţionar de filosofie, Bucureşti, 1978, p. 565.
601 În acest sens a se vedea Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 10 din 19.02.2002, M.O. nr. 33-35/3 din 

07.03.2002.
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procesul de legiferare are obligaţia de a lua în considerare toţi factorii ce 
stau la baza elaborării dreptului în general şi a legii în special602.

Curtea Constituţională a declarat neconstituţionale o serie de acte nor-
mative inferioare legii pentru motivul că au reglementat relaţii sociale pri-
mare, care nu au fost reglementate iniţial de lege, intrînd în contradicţie şi 
cu Constituţia603.

Pentru a exclude posibilitatea abuzului guvernanţilor de prerogativele 
acordate, statul de drept, în baza principiului supremaţiei legii, asigură ori-
cărui membru al societăţii accesul la guvernare. Acest drept, în opinia Curţii 
Constituţionale, poate fi limitat numai în cazuri excepţionale şi, exclusiv, 
prin lege guvernate de principiul proporţionalităţii în conformitate cu art. 
54 din Constituţie604.

Principiul supremaţiei legii poate fi exercitat pe deplin numai în prezenţa 
unor garanţii concrete, care oferă cetăţenilor, în cazul depăşirii de către 
guvernanţi a prerogativelor acordate, posibilitatea de a-şi restabili pe deplin 
drepturile încălcate.

O astfel de garanţie constituie accesul liber la justiţie. În acest domeniu 
Curtea Constituţională a pronunţat hotărîri în privinţa restricţiilor instituite 
în domeniul contenciosului administrativ, cetăţeniei, asigurărilor sociale ş. 
a605.

Propunîndu-şi drept obiectiv edificarea statului de drept, este necesar 
de a depune eforturi considerabile pentru asigurarea supremaţiei legii, ina-
lienabilităţii drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, apărarea 
drepturilor şi intereselor persoanei.

În procesul realizării acestor obiective Republica Moldova se confruntă 
cu o serie de dificultăţi:

1. Inerţia gîndirii juridice şi politice, preponderent perimate. Este nece-
sar ca la adoptarea cadrului legislativ statul să ţină seama de voinţa suve-
rană a poporului, în probleme de interes deosebit să consulte poporul, astfel 
încît deciziile adoptate să contribuie la dezvoltarea societăţii. De menţionat, 
că pentru reforma administrativ-teritorială din 1998 nu a fost desfăşurat un 
referendum consultativ şi nu au fost operate modificări în Constituţie. Ca 
urmare a creării acestui precedent, nu a fost consultat poporul şi la efectua-
rea celei de-a doua reforme administrativ-teritoriale din 2002.

602 În acest sens a se vedea Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 12 din 05. 03. 2002, M.O. nr. 40– 42/7 din 
21.03.2002.

603 In acest sens a se vedea Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 35 din 24.09.2002, M.O. nr. 135– 136/23 
din 03.10.2002.

604 În acest sens a se vedea Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 46 din 21.11.2002, M.O. nr. 123– 125/12 
din 20.06.2003.

605 În acest sens a se vedea Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 46 din 21.11.2002, M.O. nr. 170– 172/30 
din 13.12.2002.
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2. Lipsa de experienţă şi tradiţii în domeniul legislativ. N-ar trebui ca 
fiecare schimbare de guvernare să ducă la schimbări cardinale în sistemul 
legislativ adoptat anterior, la ignorarea dialogului social cu minoritatea. Con-
form legităţilor dezvoltării societăţii, fiecare membru al ei trebuie să vadă în 
minoritate o majoritate în devenire, iar în majoritate o viitoare minoritate. 
Ignorarea acestei legităţi duce fa instabilitate legislativă şi lipsa încrederii 
membrilor societăţii în normele de drept.

3. Lipsa bazei juridice proprii în sfera legislativă. Influenţa actelor juri-
dice internaţionale asupra formării şi dezvoltării cadrului legislativ naţional 
poate fi considerată drept una din particularităţile perioadei de tranziţie. În 
procesul elaborării şi adoptării legilor uneori, în pripă, au fost luate drept 
bază unele dispoziţii ale actelor internaţionale, s-a aderat la diverse organi-
zaţii politice şi economice şi au fost ratificate tratate internaţionale. Acest 
fapt a fost determinat, mai curînd, de factori subiectivi, decît de cei obiec-
tivi.

4. Instituţiile democratice şi organele de stat continuă să se afle în pro-
ces de constituire, adeseori competenţele lor nu sînt delimitate clar. Con-
lucrarea lor eficientă ar fi de natură să contribuie la crearea unui mecanism 
juridic unitar, care să asigure activitatea în condiţii normale a statului şi a 
societăţii în ansamblu.

5. Pentru autorităţile învestite cu prerogativa adoptării cadrului nor-
mativ nu a devenit o regulă strictă respectarea principiului supremaţiei 
Constituţiei şi a ierarhiei actelor normative şi a instituţiilor publice în stat. 
Actuala Lege Supremă a ţării a fost adoptată fără să fie confirmată în cadrul 
unui referendum, creîndu-se un precedent, periculos al ignorării suveranită-
ţii poporului, opiniei sale în probleme de interes major, servind drept justi-
ficare pentru încălcarea unor norme constituţionale. Astfel, de la momentul 
creării Curţii Constituţionale pînă în prezent, din 422 de acte examinate 
în fond au fost declarate neconstituţionale 156 acte normative. Prin unele 
acte legislativul, practic, a interpretat unele norme constituţionale fără a 
solicita Curţii Constituţionale să-şi exercite această atribuţie. Referitor la 
această tendinţă a legislativului Curtea Constituţională a menţionat: „O 
dispoziţie constituţională nu poarte fi substituită printr-o dispoziţie a legii 
organice, dat fiind faptul că în ierarhia actelor normative legile organice se 
află pe o treaptă inferioară faţă de legile constituţionale şi sînt subsecvente 
acestora606”.

6. O parte din actele elaborate de instituţiile administraţiei publice nu 
sînt accesibile populaţiei. Potrivit art.23 din Constituţie: „Statul asigură 

606 Avizul nr. 1 din 12.02.02, M.O. nr. 27-28/2 din 21.02.2002, în acest sens a se vedea şi Avizul nr. 2 din 
30.07.02, M.O. nr. 115– 116/22 din 08.02.2002.
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dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. În acest scop 
statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative.” Acest 
drept însă nu întotdeauna este respectat. Astfel, contrar prevederilor Legii 
nr. 595-XIV din 24.09.1999 “Privind tratatele internaţionale ale Republicii 
Moldova607”, nu au fost publicate în termenele preconizate o serie de tratate 
internaţionale608. O situaţie alarmantă persistă şi în ministerele şi depar-
tamentele de ramură, care nu consideră necesar să facă publice propriile 
acte, publicînd doar denumirile lor, fapt pentru care unele au fost declarate 
neconstituţionale609.

Principiul supremaţiei legii implică incontestabil adoptarea unui cadru 
legal adecvat de către autorităţile reprezentative, în corespundere cu voinţa 
suverană a poporului, care să fie aplicabil în egală măsură atît celor guver-
naţi, cît şi guvernanţilor. Respectarea acestor rigori, susţinute de populari-
tatea regimului politic consacrat de Constituţie, duce la edificarea unui stat 
care ar corespunde, idealului statului de drept.

Publicat: „Revista Națională de drept”, Nr.10, 
octombrie a.2003, pp.12-14

607 M.O. nr. 24-26/137 din 02.03.2000.
608 Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, adoptat de Adunarea Generală a Organiza-

ţiei Naţiunilor Unite la 16 decembrie 1966, în vigoare pentru Republica Moldova de la 26 aprilie 1993, 
a fost publicat în ediţia oficială a Monitorului Oficial „Tratate Internaţionale la care Republica Moldova 
este parte (1990– 1998)” abia în 1998.

609 In acest sens a se vedea Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 31 din 11.06.1999, M.O. nr. 65-66 din 
24.06.1999. 
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ROLUL JUSTIŢIEI CONSTITUŢIONALE 
ÎN AFIRMAREA PRINCIPIULUI SUPREMAŢIEI LEGII

Victor PUŞCAŞ,

Avînd originea în civilizaţiile antice, elaborată conceptual la finele seco-
lului XIX în Europa continentală, concepţia şi doctrina statului de drept 
revine în actualitate la sfîrşitul secolului XX, marcînd în mod simbolic ieşirea 
multor state din sistemul totalitar şi alte regimuri nedemocratice.

În opinia constituţionalistului Tudor Drăganu, corespunde conceptului 
statului de drept numai acel stat care este „organizat pe baza principiului 
separaţiei puterilor statului şi urmăreşte prin legislaţia sa promovarea 
drepturilor şi libertăţilor inerente naturii umane, asigură stricta respectare 
a reglementărilor sale de către ansamblul organelor iui în întreaga lor 
activitate”610.

Conceptul statului de drept include aşa principii fundamentale ca: sepa-
raţia şi colaborarea puterilor statului, supremaţia legii, prioritatea drepturi-
lor şi libertăţilor fundamentale ş.a.

Reprezentînd prin sine baza teoriei şi practicii statului de drept, principiul 
supremaţiei legii presupune elaborarea de către stat a sistemului legislativ 
în corespundere cu necesităţile vitale ale membrilor societăţii şi obligaţia 
statului şi a societăţii de a respecta rigid legile emise.

Esenţa acestui principiu se referă la două aspecte inedite: sub primul 
aspect legea este actul juridic normativ, cu caracter general şi impersonal, 
adoptată de organul legislativ suprem în conformitate cu Constituţia; al doi-
lea aspect priveşte poziţia sa superioară în ierarhia actelor şi instituţiilor 
statului.

Fundamentînd principiul supremaţiei legii, trebuie luate în considerare o 
serie de consecinţe juridice care survin în urma garantării acestuia. Una din 
consecinţe se referă la elaborarea şi adoptarea legii ca act juridic suprem al 
organului reprezentativ. Pentru o expunere mai coerentă, este necesar să 
ne referim la laturile indispensabile ale legii: forma şi materia. Referindu-ne 
la partea materială, este necesar de menţionat că în procesul de legiferare 
legislatorul are obligaţia de a lua în considerare toţi factorii ce stau la baza 
elaborării dreptului în general şi a legii în special. Aceşti factori includ con-
diţiile concrete de viaţă materiale, social-politice şi spirituale ale societă-
ţii. După forma sa, legea poate să fie adoptată numai de organul legislativ 
610 T. Drăganu, „Drept constituţional şi instituţii li– tice”, V.l, Editura „Lumina Lex”, Bucureşti 1998, .290.
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suprem al statului, după o procedură specială, în conformitate cu reglemen-
tările constituţionale.

O altă consecinţă juridică a implementării principiului supremaţiei legii 
se referă la modificarea, suspendarea şi abrogarea legii. Pentru valorificarea 
în practică a supremaţiei legii este necesar de a impune şi o procedură de 
modificare, suspendare şi abrogare a legii opozabilă modului de adoptare a 
ei, aplicînd principiul simetriei în drept.

Din aceste consecinţe juridice rezultă o a treia – conformitatea cu legea 
a celorlalte acte din sistemul de drept al statului. Această consecinţă este 
viabilă numai în condiţiile corespunderii legii cu valorile dreptului subiectiv, 
cu drepturile şi libertăţile fiinţei umane. Or, istoria umanităţii atestă nume-
roase abuzuri, cărora statele le-au conferit caracter legal, uneori constitu-
ţional.

Statul de drept implică aplicarea adecvată a normelor de drept, bazată pe 
metoda convingerii. Fiecare membru al societăţii în care dreptul primează 
trebuie să aibă convingerea că legea este elaborată pentru om şi în numele 
omului. Rămîne actuală ideea cunoscutului filosof Protagoras că “omul este 
măsura tuturor lucrurilor”611.

Guvernarea are obligaţia de a folosi forţa dreptului, şi nu dreptul forţei. 
Statul de drept are menirea de a crea condiţiile necesare în care reprezen-
tanţii colectivităţii umane nu vor abuza de prerogativele acordate de lege.

Fiind organul abilitat să elaboreze norme de drept, Parlamentul are drep-
tul de a le modifica, oricînd consideră necesar. În consecinţă însă se impune 
limitarea acestei puteri a Parlamentului prin garantarea respectării de către 
el a unor norme prestabilite.

Un rol primordial în afirmarea principiului supremaţiei legii revine jus-
tiţiei constituţionale, care, activînd în vederea asigurării supremaţiei Legii 
Supreme, veghează în acelaşi timp la respectarea ierarhiei normelor de 
drept. Această afirmaţie se întemeiază pe faptul că în conceptul de lege este 
inclusă în primul rînd Constituţia.

Curtea Constituţională a Republicii Moldova ţine cont de faptul că 
diverse organe de stat, învestite cu dreptul de adoptare a actelor normative, 
nu pot să acţioneze decît în virtutea atribuţiilor lor, instituite şi încadrate de 
drept. Astfel, prin Hotărîrea nr.10 din 19 februarie 2002612 Curtea a exami-
nat constituţionalitatea Hotărîrii Parlamentului nr. 807-XV din 5 februarie 
2002 “Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale generale”. În hotărîrea 
sa Curtea a relevat că prin fixarea datei alegerilor locale generale pentru 7 
aprilie 2002, Parlamentul, de jure şi de facto, a întrerupt mandatul consilieri-

611 Dicţionar de filosofie, Bucureşti, 1978, p.565.
612 M.O. nr.33-35/3 din 07.03.2002
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lor locali aleşi pentru un termen de 4 ani. Constituţia şi cadrul legal existent 
nu învestesc Parlamentul cu dreptul dea întrerupe mandatul aleşilor locali. 
Fiind abilitat prin legea electorală să adopte hotărîri privind stabilirea datei 
alegerilor locale generale sau anticipate, Parlamentul nu este însă în drept, 
potrivit art.54 alin.(1) din Constituţie, să suprime sau să diminueze dreptul 
inalienabil al cetăţeanului de a alege şi de a fi ales.

Prin Hotărîrea nr. 12 din 5 martie 2002 pentru controlul constituţionali-
tăţii Legii nr.764-XV din 27 decembrie 2001 “Privind organizarea adminis-
trativ-teritorială a Republicii Moldova”613 Curtea Constituţională a susţinut 
afirmaţia de mai sus că legislatorul în procesul de legiferare are obligaţia de 
a lua în considerare toţi factorii ce stau la baza elaborării dreptului în gene-
ral şi a legii în special. Astfel, Curtea, recunoscînd constituţională această 
lege în generai, a relevat, totodată, că nu poate fi recunoscută constituţio-
nală restricţia temporală, instituită de legiuitor prin dispoziţiile art. 17 alin. 
(1), potrivit cărora formarea, desfiinţarea şi schimbarea statutului unităţii 
administrativ-teritoriale poate avea loc numai o dată în patru ani, cu cel 
puţin 6 luni înainte de alegerile parlamentare, care aduce atingere împu-
ternicirilor colectivităţilor locale în exerciţiul autonomiei locale, îngrădeşte 
dreptul cetăţenilor de a-şi exprima opinia în cadrul consultărilor, inclusiv 
prin intermediul referendumului local, în orice problemă de interes deo-
sebit.

Curtea Constituţională a declarat neconstituţionale o serie de acte nor-
mative inferioare legii pentru motivul că au reglementat relaţii sociale pri-
mare, care nu au fost reglementate iniţial de lege, intrînd în contradicţie şi 
cu Constituţia614.

Pentru a exclude posibilitatea abuzului guvernanţilor de prerogativele 
acordate, statul de drept, în baza principiului supremaţiei legii, asigură ori-
cărui membru al societăţii accesul la guvernare. Acest drept poate fi limi-
tat numai în cazuri excepţionale şi exclusiv prin lege. În acest sens poate fi 
evidenţiată Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 12 din 19.06.2003 cu pri-
vire Ia Legea nr.718-XH din 17.09.91 “Privind partidele şi alte organizaţii 
social-politice”615, discutată amplu de societatea civilă. Prin această hotărîre 
Curtea a declarat neconstituţionale prevederile legii privind lichidarea par-
tidelor ca urmare a neconvocării de către partid o dată în patru ani a unui 
congres sau conferinţe sau neprezentării anuale a listelor membrilor săi. 
Curtea a remarcat că, în cazul încălcării condiţiilor prevăzute de art. 41 alin. 
(4) din Constituţie, care pot servi drept temei pentru lichidarea partidelor, 
613 M.O. nr. 40-42/7 din 21.03.2002
614 În acest sens a se vedea Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.35 din 24.09.2002, M.O. nr.135-136/ 23 

din 03.10.2002
615 M.O. nr. 123-125/12 din 20.06.2003
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măsurile legale luate pentru interzicerea sau desfiinţarea forţată a partidelor 
politice vor fi considerate de natură excepţională şi vor fi guvernate de prin-
cipiul proporţionalităţii în conformitate cu art. 54 alin. (4) din Constituţie.

Principiul supremaţiei legii poate fi exercitat pe deplin numai în prezenţa 
unor garanţii concrete, care oferă cetăţenilor, în cazul depăşirii de către 
guvernanţi a prerogativelor acordate, posibilitatea de a-şi restabili pe deplin 
drepturile încălcate.

O astfel de garanţie constituie accesul liber ia justiţie. în această 
ordine de idei este semnificativă Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.46 din 
21.11.2002, care a apreciat drept ne constituţionale un şir de prevederi 
din Legea nr.793-XV, care a anulat dreptul de a ataca în instanţa de con-
tencios administrativ actele administrative abuzive ale comandamentului 
militar. Curtea a menţionat că actele de aplicare a sancţiunilor disciplinare 
şi de destituire din funcţie a militarilor şi a persoanelor cu statut militar sînt 
acte administrative, poartă caracter civil şi sînt pasibile examinării de către 
instanţele de contencios administrativ. Curtea Constituţională a pronunţat 
hotărîri similare în privinţa restricţiilor instituite în domeniul cetăţeniei, asi-
gurărilor sociale ş. a.

Propunîndu-şi drept obiectiv edificarea statului de drept, este necesar 
de a depune eforturi considerabile pentru asigurarea supremaţiei legii, ina-
lienabilităţii drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, apărarea 
drepturilor şi intereselor persoanei.

În procesul realizării acestor obiective Republica Moldova se confruntă 
cu o serie de dificultăţi:

În primul rînd. cu inertia gîndirii juridice si politice, preponderent peri-
mate. Este necesar ca la adoptarea cadrului legislativ statul să ţină seama 
de voinţa suverană a poporului, în probleme de interes deosebit să consulte 
poporul, aşa încît deciziile adoptate să contribuie la dezvoltarea societă-
ţii. De menţionat că pentru reforma administrativ-teritorială din 1998 nu a 
fost desfăşurat un referendum consultativ şi nu au fost operate modificări 
în Constituţie. Ca urmare a creării acestui precedent, nu a fost consultat 
poporul şi la efectuarea celei de-a doua reforme administrativ-teritoriaie 
din 2002.

În al doilea rînd, tara se confruntă cu lipsa de experienţă si tradiţii în 
domeniul legislativ. N-ar trebui ca fiecare schimbare de guvernare să ducă la 
schimbări cardinale în sistemul legislativ adoptat anterior, la ignorarea dialo-
gului social cu minoritatea. Conform legităţilor dezvoltării societăţii, fiecare 
membru al ei trebuie să vadă în minoritate o majoritate în devenire, iar în 
majoritate o viitoare minoritate. Ignorarea acestei legităţi duce la instabili-
tate legislativă şi lipsa încrederii membrilor societăţii în normele de drept.
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În al treilea rînd. se poate vorbi de lipsa bazei juridice proprii în sfera 
legislativă. Influenţa actelor juridice internaţionale asupra formării şi dez-
voltării cadrului legislativ naţional poate fi considerată drept una din par-
ticularităţile perioadei de tranziţie. În procesul elaborării şi adoptării legilor 
uneori, în pripă, au fost luate drept bază unele dispoziţii ale actelor inter-
naţionale, s-a aderat la diverse organizaţii politice şi economice şi au fost 
ratificate tratate internaţionale. Acest fapt a fost determinat mai curînd de 
factori subiectivi, decît de cei obiectivi.

În acest sens drept exemplu elocvent serveşte faptul că legislaţia naţi-
onală referitor la eliberarea mandatului pentru arestarea persoanei a fost 
adusă în conformitate cu art.9 alin.3 din Pactul internaţional cu privire la 
drepturile civile şi politice616, intrat în vigoare pentru Republica Moldova la 
26 aprilie 1993, numai în urma modificărilor operate în Codul de procedură 
penală adoptate în 1998617.

În al patrulea rînd. instituţiile democratice si organele de stat continuă să 
se afle în proces de constituire, adeseori competentele lor nu sînt delimitate 
clar. Conlucrarea lor eficientă ar fi de natură să contribuie (a crearea unui 
mecanism juridic unitar, care să asigure activitatea în condiţii normale a sta-
tului şi a societăţii în ansamblu.

În al cincilea rînd, pentru autorităţile învestite cu prerogativa adoptă-
rii cadrului normativ nu a devenit o regulă strictă respectarea principiu-
lui supremaţiei Constituţiei şi a ierarhiei actelor normative şi a instituţii-
lor publice în stat. Actuala Lege Supremă a ţării a fost adoptată fără să fie 
confirmată în cadrul unui referendum, creîndu-se un precedent periculos al 
ignorării suveranităţii poporului, opiniei sale în probleme de interes major, 
servind drept justificare pentru încălcarea unor norme constituţionale. Ast-
fel, de la momentul creării Curţii Constituţionale pînă în prezent din 422 de 
acte examinate în fond au fost declarate neconstituţionale 156 acte norma-
tive. Prin unele acte legislativul practica interpretat unele norme constitu-
ţionale fără a solicita Curţii Constituţionale să-şi exercite această atribuţie. 
Referitor la această tendinţă a legislativului Curtea Constituţională a men-
ţionat: “O dispoziţie constituţională nu poarte fi substituită printr-o dispo-
ziţie a legii organice, dat fiind faptul că în ierarhia actelor normative legile 
organice se află pe o treaptă inferioară faţă de legile constituţionale şi sînt 
subsecvente acestora.”618

În al şaselea rînd, o parte din actele elaborate de instituţiile administraţiei 
publice nu sînt accesibile populaţiei. Potrivit art.23 din Constituţie: „Sta-
tul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. în 
616 Tratate internaţionale, 1998, vol.1.
617 Legea nr.1579-XIII din 27.02.1998, M.O. nr.38-39/276 din 30.04.1998
618 M.O. nr.27-28/2 din 21.02.2002
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acest scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative.” 
Acest drept însă nu întotdeauna este respectat. Astfel, contrar prevederilor 
Legii nr.595-XIV din 24.09.1999 “Privind tratatele internaţionale ale Repu-
blicii Moldova”619, nu au fost publicate o serie de tratate internaţionale620. 
Aceeaşi situaţie persistă şi în ministerele şi departamentele de ramură, care 
nu consideră necesar să facă publice propriile acte.

Principiul supremaţiei legii implică incontestabil adoptarea unui cadru 
legal adecvat de către autorităţile reprezentative, în corespundere cu voinţa 
suverană a poporului, care să fie aplicabil în egală măsură atît celor guver-
naţi, cît şi guvernanţilor. Respectarea acestor rigori, susţinute de populari-
tatea regimului politic consacrat de Constituţie, duce la edificarea unui stat 
care ar corespunde idealului statului de drept.

Bibliografie:
1. „Curtea Constituţională. Culegere de hotărîri şi decizii 2002” Ed. 

„MUSEUM”, 2003
2. Ioan Moraru, Simina Tănăsescu, „Drept constituţional şi instituţii poli-

tice”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2001.
3. M.B. Баглай „Конституционное право Российской Федерации”, Из. 

Норма– Инфра. Москова, 1999.
4. Tudor Drăganu, „Întroducere în teoria şi practica statului de drept”, Ed 

.Dacia, Cluj-Napoca,1992.
5. Prof. Dr. Ion Deleanu, „Drept constituţional şi instituţii politice”, Ed. 

Europa Nova, Bucureşti, 1996.
6. Dr. Petru Miculescu, „Statul de drept”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
7. Н.В.Витрук „Конституционное правосудие в России», „Городец –

издат”, Москва, 2001.
8. Cristian Ionescu, „Principii fundamentale ale democraţiei constituţio-

nale”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997.
9. Aurelian Bondrea, „Opinia publică, democraţia şi statul de drept”, Editura 

Fundaţiei „Romînia de mîine”, Bucureşti, 1996.
10. Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Locală şi Regională din Republica 

Moldova „Statul de drept şi Administraţia publică”, Ed. Cartier, Bucureşti, 
1999.

Publicat: Revista „Justiția constituțională în 
Republica Moldova”, Nr.4, a.2003

619 M.O. nr.24-26/137 din 02.03.2000
620 În acest sens Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, adoptat de Adunarea Generală 

a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 16 decembrie 1966, în vigoare Pentru Republica Moldova de la 26 
aprilie 1993, a fost publicat în ediţia oficială a Monitorului Oficial „Tratate Internaţionale la care Repu-
blica Moldova este parte (1990-1998)» abia în 1998.



580

VALERIU KUCIUK • VICTOR PUȘCAȘ

ROLUL DREPTULUI INTERNAŢIONAL LA ÎNFĂPTUIREA 
JUSTIŢIEI CONSTITUŢIONALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Victor PUŞCAŞ

Majoritatea constituţiilor din lume prevăd corelarea dreptului intern cu 
cel internaţional. În principiu, ea rezidă în consacrarea principiilor şi norme-
lor unanim recunoscute ale dreptului internaţional în dreptul intern.

Particularităţile acestui proces sînt determinate în mare măsură de dis-
poziţiile Legii Supreme privind relaţia dintre dreptul intern şi dreptul inter-
naţional.

Majoritatea juriştilor consideră că la ora actuală sistemul internaţional 
de drept se bazează pe principiul dualist, în care dreptul internaţional şi 
dreptul naţional coexistă şi acţionează în mod independent. După părerea 
lor, acestui proces îi este caracteristică tendinţa spre monism, concepţie 
care tratează dresul internaţional ca parte componentă a dreptului naţional.

Unele constituţii au implementat această concepţie în dispoziţiile lor. 
Normele dreptului internaţional şi-au găsit o reflectare mai amplă şi mai 
exactă în Constituţia Federaţiei Ruse, art.15 al căreia prevede că normele 
unanim recunoscute ale dreptului internaţional, şi tratatele internaţionale ale 
Federaţiei Ruse constituie parte componentă a sistemului naţional de drept.

Constituţiile precedente ale statului nostru nu conţineau dispoziţii des-
pre interacţiunea normelor dreptului intern şi internaţional.

Pentru prima dată regula despre necesitatea respectării prevederilor 
dreptului internaţional şi a tratatelor internaţionale a fost stipulată de Con-
stituţia din 1994.

Astfel, conform art. 8 din Constituţie, Republica Moldova se obligă să 
respecte Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi tratatele la care este parte, 
să-şi bazeze relaţiile cu alte state pe principiile şi normele unanim recu-
noscute ale dreptului internaţional. Această dispoziţie este consolidată prin 
garanţia că în toate domeniile raporturilor juridice dreptul intern va cores-
punde normelor internaţionale.

Art. 4 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova prevede prioritatea 
reglementărilor internaţionale asupra legilor ei interne în domeniul dreptu-
rilor fundamentale ale omului. Această normă constituţională, avînd carac-
ter distinct în cadrul Constituţiei, garantează executarea necondiţionată a 
tuturor angajamentelor internaţionale pe care şi le-a asumat ţara noastră în 
acest domeniu.
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Constituţia statului nostru nu prevede expres că principiile şi normele 
dreptului internaţional constituie parte integrantă a sistemului de drept al 
Republicii Moldova, această idee însă rezultă din art. 4 şi 8 din Constituţie.

Prin Hotărîrea din 14 octombrie 1999 „Cu privire la interpretarea dis-
poziţiilor art.4 din Constituţie” Curtea Constituţională a confirmat această 
teză, relevînd că principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului 
internaţional şi tratatele internaţionale ratificate de Republica Moldova 
constituie parte componentă a sistemului său de drept.

Recunoscută de comunitatea internaţională ca stat independent, Repu-
blica Moldova a devenit parte la raporturile juridice prevăzute de dreptul 
internaţional, care implică anumite drepturi şi obligaţii. Dreptul internaţi-
onal contemporan răspunde intereselor Republicii Moldova, el favorizează 
protejarea intereselor naţionale pe arena internaţională şi înfăptuirea refor-
melor interne. Reforma judiciară şi de drept, schimbarea formei de guver-
nămînt în Republica Moldova au scos la iveală unele particularităţi ale aces-
tui proces.

Un principiu de bază al dreptului internaţional este principiul pacta sunt 
servanda, care constă în executarea cu bună credinţă a obligaţiilor ce decurg 
din principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional. 
Conform acestui principiu, partea la tratatul internaţional nu poate invoca 
prevederile dreptului intern pentru a justifica neexecutarea tratatului, 
cerinţă prevăzută şi de art. 27 din Convenţia de la Viena cu privire la dreptul 
tratatelor.

Principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi 
tratatele internaţionale acordă organelor publice, îndeosebi judecătorilor, 
dreptul de a adopta decizii efective pentru asigurarea dominaţiei legii şi 
consolidarea statului de drept. Potrivit Hotărîrii nr.2 din 30 ianuarie 1996 
a Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, la înfăptuirea 
justiţiei, în cazurile necesare, instanţele judecătoreşti vor aplica Constituţia 
în calitate de act juridic cu aplicabilitate directă, iar în cazul coliziunii din-
tre legislaţia naţională şi actul internaţional, la care Republica Moldova este 
parte, vor aplica dispoziţiile actului internaţional.

Deciziile adoptate de organele publice competente în vederea imple-
mentării angajamentelor juridice internaţionale au drept scop aducerea 
legislaţiei interne în conformitate cu normele dreptului internaţional. Curtea 
Constituţională a Republicii Moldova, fiind o instituţie publică importantă 
a statului şi garant al supremaţiei Constituţiei, participă nemijlocit la acest 
proces.

În exercitarea atribuţiei principale privind controlul constituţionalităţii 
prevederilor contestate ale legislaţiei naţionale Curtea Constituţională 
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se conduce în primul rînd de dispoziţiile Constituţiei Republicii Moldova 
şi, în calitate de argument suplimentar, pentru elucidarea cît mai precisă 
a sensului normelor constituţionale invocă principiile şi normele unanim 
recunoscute ale dreptului internaţional. Curtea foloseşte potenţialul 
dreptului internaţional şi european pentru consolidarea poziţiei sale asupra 
cazului examinat.

Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor 
fundamentale constituie un model de asigurare a exerciţiului drepturilor şi 
libertăţilor omului. Pentru comunitatea internaţională Convenţia serveşte 
drept exemplu de constituire a mecanismului de implementare a drepturilor 
şi libertăţilor omului. Dispoziţiile Convenţiei contribuie la formarea practicii 
de aplicare a normelor de drept de către instanţele judecătoreşti şi organele 
puterii de stat în toate domeniile dreptului, în special, în domeniul dreptului 
de proprietate, în procedura penală şi civilă, în domeniul fiscal, bugetar şi 
dreptului internaţional privat. Drept confirmare serveşte de asemenea apli-
carea lor largă în jurisdicţia constituţională.

Curtea Constituţională a Republicii Moldova în repetate rînduri a utilizat 
în practica sa normele Convenţiei europene în interpretarea dată de Curtea 
Europeană pentru Drepturile Omului. Un exemplu în acest sens constituie 
procesul pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea con-
tenciosului administrativ din 10 februarie 2000. Potrivit acestei legi, actele 
administrative cu caracter individual, emise de Parlament, Preşedintele 
Republicii Moldova şi Guvern, ce ţin de alegerea, numirea şi destituirea din 
funcţiile publice a persoanelor oficiale de stat, se exceptează de la controlul 
judecătoresc în instanţele de contencios administrativ. Menţionînd că art. 
20 din Constituţia Republicii Moldova se află în concordanţă cu art. 6 din 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi jurisdicţia Curţii Europene, 
care determină domeniul aplicării acestui drept, Curtea a apreciat că preve-
derile precitate ale legii nu contrazic art. 13 şi 26 din Convenţia Europeană.

De asemenea, în jurisdicţia sa Curtea a aplicat normele Pactului interna-
ţional cu privire la drepturile civile şi politice, adoptat la 16 decembrie 1966 
la New-York, la care Republica Moldova a aderat la 28 iulie 1999. Astfel, 
pronunţîndu-se asupra art. 1553 din Codul penal, care prevede privaţiune 
de liberate pentru utilizarea mijloacelor creditare contrar destinaţiei indi-
cate în contractul de credit, pentru nerambursarea creditului şi dobînzilor în 
temeiul şi condiţiile stipulate în contractul de credit, Curtea a menţionat că, 
potrivit art. 11 al Pactului internaţional, nimeni nu poate fi privat de liber-
tate pentru imposibilitatea respectării angajamentelor contractuale.

Recunoscînd constituţionale Hotărîrea Parlamentului din 31 iulie 1998 
“Privind abilitarea Guvernului Republicii Moldova cu dreptul de a autoriza 
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transportarea combustibilului nuclear prelucrat” şi Hotărîrea Guvernului 
din 14 august 1998 “Cu privire la autorizarea transportării combustibilului 
nuclear”, Curtea a remarcat în hotărîrea sa din 18 septembrie 1998 că nor-
mele acestor hotărîri nu vin în contradicţie cu dispoziţiile constituţionale şi 
convenţiile internaţionale în domeniu, inclusiv Convenţia comună privind 
securitatea tratamentului combustibilului prelucrat şi securitatea tratamen-
tului deşeurilor radioactive.

În hotărîrea din 9 februarie 1999 privind controlul constituţionalităţii 
Hotărîrii Parlamentului din 17 martie 1998 “Pentru ratificarea Convenţiei 
Uniunii Internaţionale de Reciclare şi Susţinere a Creaţiei Jurnaliştilor” 
Curtea a subliniat că la ratificarea Convenţiei menţionate Parlamentul a 
respectat atît dispoziţiile Constituţiei, cît şi prevederile art.11 din Convenţia 
de la Viena cu privire la dreptul tratatelor.

În hotărîririle sale Curtea s-a referit în repetate rînduri şi la prescripţiile 
Cartei Europene a Autonomiei Locale, adoptată de Consiliul Europei 
la 15 octombrie 1985, care defineşte o serie de principii inalienabile 
pentru organizarea unui stat democratic. În hotărîrea pentru controlul 
constituţionalităţii unor prevederi din Legea cu privire la modificarea şi 
completarea Legii privind administraţia publică locală Curtea a relevat că prin 
învestirea consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea 
cu dreptul de a interveni în organizarea activităţii administraţiei publice 
locale de nivelul întîi s-au încălcat prevederile art.3 din Carta Europeană a 
Autonomiei Locale.

În hotărîrea din 30 mai 2002 privind controlul constituţionalităţii 
unor prevederi din Legea privind actele de stare civilă şi Legea cu privire 
la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul 
juridic al organizaţiilor lor Curtea Constituţională, afară de dispoziţiile 
constituţionale, a invocat prevederile Convenţiei-cadru privind protecţia 
minorităţilor naţionale de la 1 februarie 1995 (Strasbourg). Art. 11 din 
această Convenţie obligă părţile să recunoască oricărei persoane aparţinînd 
unei minorităţi naţionale dreptul de a folosi numele şi prenumele sale în 
limba minoritară, precum şi dreptul la recunoaşterea oficială a acestora.

Vom menţiona că unele principii şi norme unanim recunoscute ale drep-
tului internaţional şi tratatelor internaţionale nu-şi găsesc reflectare în 
Constituţia Republicii Moldova. Această circumstanţă însă nu constituie un 
obstacol pentru aplicarea directă a acestora. În aceste cazuri Curtea Consti-
tuţională invocă dispoziţiile constituţionale care statuează prioritatea trata-
telor internaţionale, la care a aderat Republica Moldova.

Astfel, întrucît Legea Supremă nu reglementează suficient dreptul indus-
trial, Curtea Constituţională a Republicii Moldova în hotărîrea din 29 mai 
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2003 a invocat art. 4 din Constituţie, care statuează prioritatea pactelor şi 
tratatelor privind drepturile fundamentale ale omului, şi a aplicat Convenţia 
de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale.

În scopul aplicării mai ample a normelor dreptului internaţional este 
necesar a include în Constituţie dispoziţii care ar statua expres că principiile 
şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional, la care Republica 
Moldova este parte, constituie parte componentă a sistemului de drept al 
ţării.

Angajamentele internaţionale asumate trebuie să fie onorate în mod 
necondiţionat. Această teză a devenit o axiomă în relaţiile internaţionale. 
Înfăptuind justiţia constituţională, menţinîndu-şi independenţa deplină, 
Curtea Constituţională a Republicii Moldova adoptă hotărîri bazate pe litera 
Constituţiei şi pe principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului 
internaţional, contribuind astfel la perfecţionarea legislaţiei naţionale, la 
formarea practicii de aplicare a normelor dreptului internaţional de către 
instanţele judiciare în cauze concrete.

Publicat: Revista „Justiția constituțională în 
Republica Moldova”, Nr.3, a.2003
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29 IULIE – ZIUA ADOPTĂRII CONSTITUŢIEI REPUBLICII 
MOLDOVA LEGEA SUPREMĂ A STATULUI

Victor PUŞCAŞ,

Adoptată de către Parlament la 29 iulie 1994, Constituţia a declarat sta-
tul suveran independent Republica Moldova stat de drept, intrînd în istoria 
ţării noastre ca unul din actele juridice fundamentale adoptate după decla-
raţia de independenţă.

Elaborată şi adoptată în condiţii istorice absolut noi, generate de trans-
formările cardinale produse în ţările Europei de Est şi de Vest, Constituţia 
din anul 1994 după esenţă şi conţinut diferă în mod radical de constituţiile 
socialiste. Toate ţările ex-socialiste ca Bulgaria, România, Slovacia, Cehia, 
Ungaria, Polonia, Iugoslavia, ţările ex-Uniunii Sovietice şi alte ţări europene 
au efectuat transformări în organizarea constituţională. Nu a făcut excepţie 
nici Republica Moldova.

După declararea suveranităţii (la 23 iunie 1990) şi independenţei (la 27 
august 1991) statul nostru s-a orientat ferm la standardele internaţionale, 
optînd pentru democratizarea societăţii şi schimbarea priorităţilor în poli-
tica statului. Pentru realizarea acestor obiective Republica Moldova a aderat 
la tratatele internaţionale, asumîndu-şi obligaţia de a le respecta, şi a deve-
nit membru al celor mai prestigioase organizaţii internaţionale.

În condiţiile noi ţara noastră, ca membră a comunităţii internaţionale, 
trebuia să adopte alte modalităţi de edificare a statului de drept într-o altă 
formulă, decît în constituţiile anterioare, trebuiau abordate problemele poli-
tice, economice şi financiare ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle 
cetăţeniei, organizarea şi activitatea organelor de stat ş.a.

Pentru prima dată în istoria statalităţii noastre Legea Supremă din anul 
1994 a proclamat supremaţia Constituţiei şi a dispoziţiilor constituţionale, 
drept unul din principiile fundamentale ale statului de drept. Mai mult decît 
atît, pentru prima dată Constituţia a statuat una din garanţiile juridice fun-
damentale ale supremaţiei Constituţiei – controlul constituţionalităţii legi-
lor. În acest scop a fost creată Curtea Constituţională, organ specializat si 
independent faţă de organele puterii de stat.

În constituţiile anterioare dispoziţiile privind drepturile şi libertăţile fun-
damentale ale cetăţenilor Republicii Moldova nu erau corelate cu normele 
şi standardele internaţionale, ci doar cu normele dreptului sovietic. Actuala 
Constituţie statuează principii noi în domeniul drepturilor şi libertăţilor fun-
damentale ale cetăţeanului: prioritatea normelor dreptului internaţional în 
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domeniul drepturilor omului, accesul liber la justiţie, prezumţia nevinovăţiei, 
neretroactivitatea legii, pluralismul politic.

Constituţia din anul 1994 a repus în drepturi instituţia proprietăţii pri-
vate, ignorată de constituţiile socialiste. Constituind unul din fundamentele 
regimului constituţional, piatra unghiulară a libertăţii persoanei, dreptul la 
proprietatea privată este garantat de art. 46 din Constituţie.

Totodată, Constituţia prevede coexistenţa armonioasă a dreptului de 
proprietate privată şi publică. Astfel, conform art. 127 din Constituţie, bogă-
ţiile de orice natură ale subsolului, spaţiul aerian, apele şi pădurile folosite 
în interes public, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului con-
tinental, căile de comunicaţie, precum şi alte bunuri stabilite de lege, fac 
obiectul exclusiv al proprietăţii publice.

Dreptul la proprietatea privată a fost delimitat nu numai în funcţie de 
obiect, dar şi de subiect. în particular, cetăţenii străini şi apatrizii nu pot avea 
în proprietate terenuri agricole sau fonduri forestiere.

Constituţia a instituit o formă principial nouă a statalităţii Republicii 
Moldova. Proclamînd republica, Constituţia din anul 1994 a instituit forma 
prezidenţială de guvernare şi regimul politic semiprezidenţial. În anul 2000 
Parlamentul a modificat forma de guvernare, optînd pentru republica par-
lamentară. Astfel, ideea supremaţiei parlamentarismului, spre care tinde 
Europa, a fost transpusă în Republica Moldova. Alegerea preşedintelui ţării 
de către Parlament constituie una din garanţiile esenţiale pentru realizarea 
principiului separaţiei puterii de stat.

Noua Constituţie delimitează cu mult mai clar raporturile dintre organele 
puterii de stat centrale şi locale. Astfel, art. 109 statuează că administra-
ţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile 
autonomiei locale, ale descentralizării serviciilor publice, ale eligibilităţii 
autorităţilor administraţiei publice locale şi ale consultării cetăţenilor în pro-
blemele locale de interes deosebit.

Curtea Constituţională într-un şir de hotărîri ale sale a apărat cu princi-
pialitate şi consecvenţă principiul supremaţiei Constituţiei pentru păstra-
rea bazelor constituţionale ale formării autorităţilor administraţiei publice 
locale. Opinia publică a tratat neunivoc unele hotărîri ale Curţii Constituţio-
nale în această problemă, aducîndu-i reproşul că nu a ţinut cont de dispozi-
ţiile Cartei Europene a Autonomiei Locale.

Dispoziţiile Cartei Europene a Autonomiei Locale nu au caracter exhaus-
tiv, conţinînd şirul aproximativ al condiţiilor necesare pentru organizarea 
autoadministrării publice locale. Statele pot institui în constituţiile lor garan-
ţii suplimentare în acest domeniu. O astfel de garanţie, prevăzută de dis-
poziţiile Constituţiei noastre, constituie principiul eligibilităţii autorităţilor 
administraţie: publice locale. Conform acestui principiu, primarii satelor, 
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oraşelor şi municipiilor se aleg de populaţie prin sufragiu universal, egal, 
direct, secret şi liber exprimat.

Obiectul reglementărilor constituţionale noi cuprinde multiple probleme, 
dintre care menţionăm în mod special cele referitoare la bugetul de stat.

Potrivit art. 131, bugetul public naţional cuprinde bugetul de stat, buge-
tul asigurărilor sociale de stat şi bugetele raioanelor, oraşelor şi satelor.

Nu se poate stipula nici o cheltuială bugetară fără a indica sursa de finan-
ţare. Alin. (4) ai acestui articol statuează că orice propunere legislativă sau 
amendament care atrag majorarea sau reducerea veniturilor bugetare sau 
împrumuturilor, precum şi majorarea sau reducerea cheltuielilor bugetare 
pot fi adoptate numai după ce sînt acceptate de Guvern.

Indiscutabil, soluţionarea acestei probleme la nivel constituţional este 
îndreptată spre asigurarea stabilităţii în sfera financiară a statului.

Constituţia prevalează şi are putere juridică supremă în raport cu alte 
legi. Acţiunea Constituţiei, care constituie baza juridică a întregit legislaţii şi 
nucleul sistemului de drept, se extinde asupra tuturor raporturilor sociale.

Supremaţia Constituţiei Republicii Moldova, puterea ei juridică supremă 
rezultă şi din faptul că ea exprimă şi apără atît interesele întregului popor, 
cît şi interesele membrilor partidelor şi organizaţilor social-politice şi ale fie-
cărui individ în parte.

De menţionat că principiul supremaţiei Constituţiei determină statutul 
ei în societate şi în sistemul politic, precum şi atitudinea societăţii faţă de 
stat şi instituţiile politice principale prevăzute de Legea Supremă. Această 
situaţie nu este incidentală. Pe parcursul multor ani puterea de stat, pute-
rea politică şi legislaţia s-au aflat în mîinile aparatului de partid. În astfel de 
condiţii nu Constituţia, ci deciziile de partid aveau statut de lege supremă 
şi exercitau rolul dominant în societate. Constituţia, în mare, purta caracter 
formal, multe din dispoziţiile ei fiind declarative. Pentru prima dată princi-
piul supremaţiei normelor constituţionale a fost statuat în art. 7 din Consti-
tuţia adoptată la 29 iulie 1994. Potrivit acestui articol, Constituţia Republicii 
Moldova este legea ei supremă. Nici o lege şi nici un alt act juridic, care 
contravin prevederilor Constituţiei, nu are putere juridică.

Această dispoziţie constituţională exprimă ideea subordonării tuturor 
elementelor sistemului politic al ţării Constituţiei.

Această idee este realizată prin hotărîrile pronunţate de Curtea Consti-
tuţională. De remarcat că pe durata întregii sale activităţi Curtea a supus 
controlului constituţionalităţii mai mult de 200 acte normative, declarînd o 
parte din ele, parţial sau integral, neconstituţionale.

Astfel Curtea îşi onorează funcţia de bază – asigurarea supremaţiei Con-
stituţiei, Legea Supremă a societăţii şi statului.

a.2003
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GIOBALIZAREA, STATUL ȘI DREPTUL ÎN SECOLUL XXI

Victor PUŞCAŞ,

Recent, la Moscova, şi-a desfăşurat lucrările forumul juriştilor sub gene-
ricul „Globalizarea, statul şi dreptul în secolul XXI”. La forum au participat 
jurişti din 22 de state: Australia, Marea Britanie, SUA, Japonia, Germania, 
China ş.a. Din spaţiul CSI au participat reprezentanţi ai Rusiei, Ucrainei, Bela-
rusiei, Armeniei, Azerbaidjanului, Kîrgăzstanului, Kazahstanului şi Moldovei.

Din partea Republicii Moldova au participat subsemnatul, deputatul în 
Parlament mihai plămădeală şi decanul Facultăţii de Drept a USM, preşedin-
tele Uniunii Juriştilor din Moldova Gheorghe Avornic.

Reuniunea a fost organizată de Fondul Internaţional pentru Susţinerea 
iniţiativelor Juridice, Uniunea internaţională a Juriştilor, Uniunea Juriştilor 
din Federaţia Rusă cu sprijinul Curţii Constituţionale, Curţii supreme de Jus-
tiţie, Judecătoriei Economice, Ministerului Justiţiei, Procuraturii Generale, 
Academiei de Ştiinţe şi altor instituţii din Federaţia Rusă.

La forum au fost prezentate aproximativ 70 de rapoarte, raportul dele-
gaţiei moldoveneşti fiind intitulat „Importanţa hotărîrilor instanţelor inter-
naţionale de justiţie în vederea aplicării normelor de drept internaţionale de 
către instanţele şi organele de stat naţionale”.

În majoritatea rapoartelor s-a menţionat că globalizarea poartă un 
caracter obiectiv şi a cuprins economia, dreptul, cultura, învăţămîntul etc.

Procesul de globalizare începe în timpurile străvechi, evoluînd concomi-
tent cu civilizaţia umană, paralel dezvoltîndu-se şi antiglobalismul. Marxis-
mul este o formă a antiglobalismului, societatea capitalistă pronunţîndu-se 
categoric împotriva concepţiilor marxiste. În prezent globalizarea vine din 
Occident.

La forum s-a constatat că globalizarea are, în linii mari, un caracter pozi-
tiv, promovînd economia de plată şi urmărind eliminarea barierelor în rela-
ţiile dintre state. Prin investiţiile efectuate se poate obţine o dezvoltare mai 
rapidă a economiilor ţărilor în curs de dezvoltare. De asemenea, pot fi asi-
gurate şi protejate într-o arie extinsă drepturile omului, de exemplu, dreptul 
la libera circulaţie, dreptul de a-şi alege locul de trai ş.a.

Însă globalizarea poate avea un impact negativ asupra ţărilor mici şi slabe, 
în special asupra suveranităţii şi independenţei lor, asupra culturilor şi limbilor 
naţionale. Regimul simplificat de traversare a frontierei creează condiţii mai 
favorabile pentru extinderea criminalităţii, corupţiei şi terorismului.
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Raporturi şi vorbitorii la forum au reliefat următoarele concluzii:
Procesele de globalizare trebuie să fie strict subordonate dreptului inter-

naţional, rolul principal revenind juriştilor, şi nu economiştilor. În procesul 
de globalizare trebuie să primeze informaţia, şi nu banul.

Este posibilă şi necesară formarea unui spaţiu de drept unic pentru sta-
tele Europene şi CSI. În context menţionez că Constituţia ţării noastre con-
ţine norme de drept (art.4 şi art.8) care deschid perspective largi pentru 
aplicarea dreptului internaţional.

Actualmente globalizarea se manifestă spontan. Pentru a-i imprima un 
caracter mai organizat, este necesar a optimiza activitatea şi structura ONU 
şi a-l acorda atribuţii de dirijare internaţională a noilor procese.

Este indispensabilă democratizarea societăţii civile. Antiglobaliştii tre-
buie să fie convinşi de necesitatea şi eficienţa globalizării.

Propagarea şi explicarea concepţiei globalizării ar avea ca urmare sus-
ţinerea acesteia şi ridicarea nivelului de trai al populaţiei din toate statele.

Forumul internațional „Globalizarea, statul şi 
dreptul în secolul XXI”
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DEMOCRAŢIA ŞI DREPTURILE OMULUI

Victor PUŞCAŞ,

Societăţile umane, în calea lor spre edificarea democraţiei, au cristali-
zat anumite repere, fără de care este imposibilă proclamarea unei societăţi 
democratice. Unul din principiile fundamentale ale democraţiei moderne 
este prioritatea drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Consacrarea aces-
tui principiu printre reperele democraţiei moderne a început cu adoptarea 
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, „a uneia din cete mai mari insti-
tuţii juridice internaţionale cu puternice valenţe în viaţa externă a statelor”621.

Adoptată de ONU la 10 decembrie 1948, Declaraţia Universală a Drep-
turilor Omului este primul act de o valoare universală în domeniul drepturilor 
omului, „Datorită statutului său moral şi importanţei juridice şi politice dobîn-
dite de-a lungul ariilor, Declaraţia stă alături de Magna Carta, Declaraţia fran-
ceză a drepturilor omului şi Declaraţia de independenţă a Americii, ca reper 
fundamental în lupta omenirii pentru libertate şt demnitate umană”622.

În cadrul noului regim politic, instituit după 1990 în Republica Moldova, 
cuvintele cel mai des auzite sînt „democraţia” şi „drepturile omului”. Aceste 
valori şi-au dovedit viabilitatea peste timpuri, rezistînd încercărilor grele 
din perioada totalitarismului. Înfruntînd decenii de totalitarism, societatea 
noastră şi-a propus scopul de a construi un stat democratic, de drept, în 
care drepturile şi libertăţile omului să devină valori supreme.

Este cunoscut faptul că guvernarea din fosta Uniune Sovietică n-a recu-
noscut pe deplin Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. O parte din 
drepturile şi libertăţile fundamentale, proclamate în Declaraţie, nu au fost 
consacrate în constituţiile sovietice, iar o parte, fiind statuate în Constituţie, 
nu au fost garantate nici de normele legale, nici de autorităţile publice.

În perioada sovietică o parte din drepturile considerate astăzi ?aliena-
bile fiinţei umane erau considerate burgheze, caracteristice pentru clasa 
exploatatoare. Oamenii beneficiau de un număr limitat de drepturi, pe care 
puterea considera că le „donează” cetăţenilor săi. În relaţia guvernanţi – 
guvernaţi, primatul aparţinea puterii şi anume puterea decidea ce drepturi 
să acorde cetăţeanului.

Ratificînd, la 28 iunie 1990, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, 
propunîndu-şi drept scop edificarea statului de drept, Republică Moldova 
a schimbat această concepţie în favoarea individului. S-a adoptat o nouă 
621 I. Muraru, M.Conslantinescu, „Studii constituţionale.»ACTAMI, Bucureşti. 1998, p.70
622 Thomas Buergenlhal şi Renale Weber. ’Dreptul internaţional al drepturilor omului» ALL, Qucureşli, 

1995, p.23.
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concepţie, conform căreia puterea poate face numai ceea ce prevede legea, 
iar persoana poate face tot ce nu interzice legea.

Adoptînd în 1994 noua sa Constituţie, Republica Moldova a ridicat 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului pe cel mai înalt piedestal, decla-
rînd-o act superior în raport cu normele legale. Astfel, prin acest act, Repu-
blica Moldova a declarat democraţia şi libertatea ca idealuri comune spre 
care trebuie să tindă societatea.

Consacrată în art.4 din Constituţie, Declaraţia şi-a găsit interpretare în 
tot textul acesteia. Astfel, normele Declaraţiei au devenit obligatorii pentru 
autorităţile, demnitării şi funcţionării publici. Statul şi-a asumat responsabi-
litatea de a nu atenta la drepturile şi libertăţile consfinţite în Declaraţie, de 
a apăra individul de eventualele abuzuri ale reprezentanţilor săi, desemnaţi 
la guvernare.

Cu părere de rău, sîntem departe de realizarea adecvată a valorilor 
democratice. De nenumărate ori statul nostru şi-a făcut publică dorinţa de 
a respecta în deplină măsură drepturile şi libertăţile fundamentale ale omu-
lui, dar nu a vorbit decît în foarte mică măsură despre faptul cum anume 
poate fi realizat acest lucru. De aceea, la 24 octombrie 2003, prin Hotărîrea 
Parlamentului nr.415-XV, pentru prima dată în istoria statului nostru, a fost 
adoptat „Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru 
anii 2004-2008” în scopul implementării unei politici şl strategii unice a 
instituţiilor de stat şi a societăţii civile pentru redresarea situaţiei în acest 
domeniu.

Însă, vorbind permanent pe parcursul ultimilor 10 ani despre democraţie 
şt drepturile omului fără a le materializa, s-a creat pericolul deprecierii şi 
chiar al respingerii acestor valori.

Democraţia este asociată de mulţi cu anarhia, cu neglijarea totală a legi-
lor, cu stabilirea unor reguli aplicate în afara cîmpului legal. Statul de drept 
este comparat de unii cu un tărtm în care nu funcţionează nici o regulă, în 
care drepturile omului servesc drept paravan pentru protejarea infractorilor 
şi, concomitent, lasă fără apărare oamenii nevinovaţi sau pătimiţi.

Ce înseamnă democraţia? În opinia noastră, democraţia reprezintă 
măsurile şi pîrghiile prin intermediul cărora este posibilă limitarea puterii 
majorităţii şi implicit a guvernanţilor în favoarea minorităţii şi nemijlocit a 
individului. Guvernarea trebuie să se abţină de la restrîngerea drepturilor şi 
libertăţilor care aparţin nemijlocit individului şi să nu înfăptuiască nici un fel 
de acţiuni care ar aduce atingere drepturilor şi libertăţilor individului.

Principiul limitării puterii adeseori poate fi realizat prin intermediul prin-
cipiilor constituţionale aplicabile drepturilor şi libertăţilor fundamentale, 
principii statuate în art.15-54 din Constituţie.

Aceste prevederi constituţionale limitează în primul rînd puterea legiui-
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torului. Parlamentul nu poate adopta reglementări care la prima vedere par 
necesare, dar sînt imposibil de realizat. De exemplu, parlamentarii nu pol 
adopta o lege, care ar stipula lichidarea chiar a doua zi a tuturor infractorilor.

Într-un stat democratic drepturile şi libertăţile individului determină 
limitele de putere ale guvernării.

În conceptul drepturilor omului criteriul de bază îl constituie demnitatea 
omului, care, spre deosebire de alte valori, îi este dală omului de la naştere. 
Demnitatea omului izvorăşte din esenţa omenirii. Ea aparţine atît unui 
prunc, care n-a reuşit să facă ceva în viaţă, cît şi unui criminal înveterat.

Demnitatea omului determina, insă, două caracteristici inedite: egalita-
tea şi libertatea omului.

Din aceste caracteristici, indiferent de multitudinea drepturilor şi libertă-
ţilor proclamate de Constituţie, se prezumă originea naturală a drepturilor. 
Ele aparţin individului indiferent de relaţiile sale cu puterea de stat şi indis-
cutabil cad sub proiecţia statului.

În conştiinţa oamenilor aceste naţiuni sînt interpretate în mod diferit. De 
exemplu, egalitatea se interpretează ca:

1) împărţirea egală a bunurilor materiale şi a condiţiilor de viaţă;
2) egalitatea posibilităţilor. Crearea unor condiţii egale la start;
3) egalitatea în drepturi şi egalitatea tuturor în faţa legii.
Avînd în vedere adoptarea de către Republica Moldova a dreptului de 

proprietate privată şi a principiilor economiei de piaţă, ar fi mai adecvată 
implementarea egalităţii posibilităţilor şi crearea unor condiţii egale la start. 
O asemenea situaţie ar da posibilitate cetăţeanului să primească ceea ce îi 
aparţine cu adevărat, în funcţie de capacităţile sale.

Poate oare statul democratic, de drept să limiteze un drept al omului? 
Daca vorbim de dreptul la viaţă şt la integritatea fizică şi psihică, de acce-
sul liber la justiţie, de prezumţia nevinovăţiei, de neretroactivitatea legii, de 
dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle, răspunsul este 
negativ. Acest lucru este imposibil în virtutea esenţei drepturilor menţio-
nate, acestea fiind nişte măsuri de protecţie, cît şi a normelor internaţionale 
unanim recunoscute şi a celor constituţionale de la art.54.

Dacă, însă, vorbim de drepturile materiale, concluzia este alia. Majorita-
tea drepturilor materiale pot fi limitate, dar numai în anumite situaţii şi sub 
anumite rezerve.

Menţionăm că din drepturile, proclamate de Convenţia europeană pen-
tru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentate, nu pot fi limi-
tate numai dreptul de a nu fi supus torturii şi dreptul de a nu fi ţinut în 
sclavie sau în condiţii de aservire. Restul drepturilor, în situaţii concrete şi 
în condiţii legale, pot fi restrînse. Stalul nostru poate limita uncie drepturi şi 
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libertăţi numai în circumstanţe concrete şi numai în condiţiile legii, în con-
formitate cu art.54 din Constituţie.

Curtea Constituţională, prin hotărîrile sale, a contracarat restrîngerea 
neîntemeiată a unor drepturi ale omului de către legislativ şi executiv, cum 
ar fi: dreptul la libera circulaţie, dreptul de a alege şi de a fi ales, dreptul la 
libera exprimare, dreptul la proprietate şi alte drepturi fundamentale.

Din hotărîrile Curţii Constituţionale, în baza normelor constituţionale, 
rezultă că autorităţile publice, la restrîngerea unor drepturi şi libertăţi fun-
damentale, au obligaţia să respecte următoarele condiţii:

a) Restrîngerea urmează a fi considerată numai de natură excepţională;
b) Restrîngerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi poate avea 

loc numai prin adoptarea unei legi organice;
c) Legea organică trebuie să corespundă normelor constituţionale şi nor-

melor unanim recunoscute ale dreptului internaţional;
d) Restrîngerea unor drepturi şi libertăţi trebuie să fie determinată de 

interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice 
a ţării, ordinii publice;

e) Restrîngerea unor drepturi şi libertăţi poate avea loc în scopul preve-
nirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi 
demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale 
sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.

Chiar dacă există aceste circumstanţe, legislativul are obligaţia de a ţine 
cont de un factor foarte important – principiul proporţionalităţii. Într-un şir 
de hotărîri ale sale Curtea a relevat că restrîngerea trebuie să fie proporţi-
onală cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului 
sau a libertăţii.

De exemplu, în hotărîrea din 21 februarie 1996 Curtea a recunoscut 
neconstituţionale prevederile art.10 alin.2 şi ari.16 din Legea nr.560-XIII din 
21 iulie 1995 „Cu privire la organizarea şt desfăşurarea întrunirilor”, prin 
care se limita participarea cercului de subiecţi la întruniri, relevînd că exer-
citarea dreptului la mitinguri, demonstraţii, manifestări, procesiuni şi la alte 
întruniri nu poate fi supusă decît restricţiilor conforme cu art.54 din Consti-
tuţie şi necesare intr-o societate democratică.

În hotărîrea din 3 iunie 2003 privind controlul constituţionalităţii unor 
legi (nr.718-XII, 146-XIV, 367-XIV, 795-XIV, 1534-XV) privind partidele 
şi alte organizaţii social-politice Curtea a declarai neconstituţionale unele 
prevederi din aceste legi, indicînd că şi în cazul încălcării de către partide a 
dispoziţiilor art.41 din Constituţie, măsurile legale luate pentru interzicerea 
sau desfiinţarea forţată a partidelor politice vor fi „considerate de natură 
excepţională şi guvernate de principiul proporţionalităţii în conformitate cu 
art.54 din Constituţie.
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La 6 noiembrie 2003 Curtea Constituţională a adoptat hotărîrea pentru 
controlul constituţionalităţii art.78 alin.(1)din Codul de procedură civilă în 
partea care prevede că deputaţii in Parlament nu pot participa în instanţa 
de judecată în calitate de reprezentanţi, cu excepţia participării acestora în 
calitate de împuterniciţi ai acestor autorităţi sau reprezentanţi legali. Cur-
tea a recunoscut constituţională această prevedere, menţionînd că, limitînd 
dreptul deputatului de a fi reprezentant al părţii într-un proces judiciar, Par-
lamentul a respectat principiul proporţionalităţii.

De menţionat că art.54 din Constituţie în redacţia iniţială a fost criticat 
nu numai în Republica Moldova, dar şi peste hotarele ei. Subiecţii cu dreptul 
de iniţiativă de revizuire a Constituţiei de cîteva ori şi-au îndreptat atenţia 
asupra conţinutului acestui articol, propunînd să fie revizuit.

La 17 martie 1997 şi 9 februarie 1999 Curtea a emis avize negative 
asupra iniţiativelor depuse de un grup de 36 de deputaţi în Parlamentul de 
legislatura a XIV-а şi de Guvern privind restrîngerea unor drepturi în situa-
ţiile excepţionale.

Potrivit autorilor iniţiativelor, în situaţii excepţionale pot fi restrînse drep-
turile prevăzute de art.47 din Constituţie, cu excepţia dreptului la locuinţă. 
În legătură cu aceasta Curtea a remarcai că, potrivit dreptului constituţional 
la asistenţă şi protecţie socială, statul este obligat să ia masuri pentru ca 
orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăs-
tarea lui şi familiei sale, cuprinzînd hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea 
medicală, precum şi serviciile sociale necesare. În caz contrar, propunerea 
grupului de deputaţi şi a Guvernului ar putea avea ca urmare scutirea sta-
tului de obligaţiunea constituţională de a lua măsuri, indiferent de situaţie, 
pentru asigurarea necesităţilor vitale ale cetăţenilor săi.

Avizele negative ale Curţii au fost luate în considerare. Ca urmare, la 11 
iulie 2000 Curtea a avizat pozitiv iniţiativa repetată a Guvernului. În baza 
acestui aviz al Curţii Constituţionale, Parlamentul, la 12 iulie 2001, a operat 
modificări în art.54 din Constituţie.

De menţionat că orice putere se lasă subminată de tentaţia de a restrînge 
unele drepturi şi libertăţi ale omului. Pentru a contracara aceste tentative, 
chiar şi în stalul democratic, de drept este necesar ca societatea civilă să 
se încadreze activ în apărarea drepturilor omului şi combaterea abuzurilor 
guvernanţilor.

Stabilitatea democraţiei poate fi asigurată numai prin implementarea 
unor mecanisme viabile de protecţie a drepturilor şi libertăţilor inalienabile 
ale omului.

Publicat: Ziarul „Dreptul” nr.24 din decembrie 
2003
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CURTEA CONSTITUŢIONALĂ –  
GARANT AL SUPREMAŢIEI CONSTITUŢIEI

Victor PUŞCAŞ

Prin adoptarea Constituţiei, la 29 iulie 1994, Parlamentul Republicii Mol-
dova a instituit cadrul juridic fundamental al noilor direcţii de dezvoltare 
în toate domeniile vieţii sociale. Aşezînd pe principii noi structurile statale, 
politice şi sociale, consfinţind drepturile şi libertăţile fundamentale ale omu-
lui, instituind echilibrul dintre puteri, Constituia a proclamat în articolul 1 că 
Republica Moldova este „un stat de drept, democratic…”, principiu reflectat 
şi în textele legilor adoptate ulterior. Acest principiu se poate întrevederea 
în toate compartimentele Constituţiei şi numai prin prisma lui pot fi perce-
pute atribuţiile celor trei autorităţi publice: legislativul, executivul şi autori-
tatea judecătorească.

De altfel, statul de drept nici nu poate fi conceput în afara acestui princi-
piu, care permite ramurilor puterii să colaboreze în exercitarea prerogative-
lor ce le revin, potrivit prevederilor Constituţiei.

Fiecare ramură a puterii dispune de atribuţii proprii, specifice ramurii 
concrete, şi, totodată, dispune de atribuţii care contribuie la realizarea atri-
buţiilor altor ramuri ale puterii.

De exemplu, Parlamentul este organul reprezentativ al poporului, unica 
autoritate legislativă în stat, responsabil în faţa electoratului. Însă numai 
Parlamentul alege Preşedintele ţării şi acordă încredere Guvernului sau îi 
exprimă neîncredere.

Preşedintele ţării desemnează candidatul la funcţia de prim-ministru, 
primeşte jurămîntul de la membrii Guvernului, revocă şi numeşte pe unii 
membri ai Guvernului, în modul stabilit poate dizolva Parlamentul.

Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a statului şi este 
responsabil în faţa Parlamentului.

Autoritatea judecătorească soluţionează litigiile apărute în cadrul aplică-
rii actelor juridice adoptate de Parlament, Preşedinte şi Guvern. Preşedin-
tele ţării şi Parlamentul numesc şi eliberează judecătorii din funcţie, dar pot 
face aceasta numai la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, care 
exercită autoadministrarea judecătorească. Potrivit art. 120 din Constituţie, 
sentinţele şi alte hotărîri ale instanţelor judecătoreşti sînt obligatorii pentru 
toţi.

Bazată pe principiul „balanţă-contrabalanţă”, conlucrarea celor trei ramuri 
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ale puterii trebuie să fie eficientă. Funcţiile fiecăreia din ele sînt determinate 
de Constituţie şi exercitarea acestora nu poate duce la depăşirea limitelor, 
la amestecul sau abuzul unei ramuri.

Însă, după cum demonstrează experienţa Republicii Moldova, precum 
şi experienţa majorităţii statelor lumii, ramurile puterii, în exercitarea pre-
rogativelor ce le revin, se confruntă cu diferite probleme ca: depăşirea atri-
buţiilor, nerealizarea deplină a prevederilor constituţionale sau neglijarea 
acestora.

Republica Moldova poate fi caracterizată ca un stat tînăr, care, după pro-
clamarea independenţei, la 27 august 1991, îşi consolidează statalitatea, 
aprofundează pluripartidismul şi pluralismul de opinii, formează mecanis-
mele juridice, la baza cărora se află standardele internaţionale de protejare 
a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Astfel, crearea Curţii Constituţionale, în februarie 1995, a constituit un 
pas logic şi indispensabil în procesul de formare a statului de drept – Repu-
blica Moldova, conferindu-i acestuia, prin însăşi existenţa sa, un caracter 
democratic. Pentru prima dată în istoria fostei URSS şi a statului nostru a 
fost creat un organ, a cărui vocaţie este garantarea supremaţiei Constituţiei 
şi a legilor, separarea reală a puterilor, fundamentarea şi respectarea neabă-
tută a drepturilor omului.

Conform Titlului V din Constituţie (art. 134-140), Curtea Constituţională 
se situează în afara autorităţilor publice: Parlamentul, Preşedintele Republi-
cii Moldova, Guvernul şi instanţele judecătoreşti.

Astfel, Curtea Constituţională nu face parte din autorităţile publice, este 
unica autoritate de jurisdicţie constituţională, independentă de orice altă 
autoritate publică şi se supune, în activitatea sa, numai Constituţiei, Legii 
cu privire la Curtea Constituţională nr.318-XIII din 13 decembrie 1994 şi 
Codului jurisdicţiei constituţionale (Legea nr. 502-XIII din 16 martie 1995).

Supremaţia Constituţiei se asigură prin realizarea atribuţiilor ce revin 
Curţii.

SEPARAŢIA PUTERILOR
O parte din sesizări au ca obiect încălcarea principiului separaţiei pute-

rilor.
Analiza sesizărilor examinate de Curtea Constituţională demonstrează 

că în activitatea curentă a instituţiilor publice uneori se neglijează princi-
piul constituţional de bază al separării puterilor: Parlamentul intervine în 
unele domenii de activitate ale Guvernului, Executivul adoptă unele hotă-
rîri în probleme, soluţionarea cărora ţine de competenţa Parlamentului sau 
ambele puteri intervin în sfera de activitate a autorităţii judecătoreşti.
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Situaţia privind respectarea principiului separaţiei puterilor depinde 
într-o mare măsură de raportul forţelor politice în stat. În ultimii doi-trei ani 
viaţa social-politică din ţară a fost afectată de criza politică a legislativului şi 
instituţiei prezidenţiale, care s-a manifestat prin unele imixtiuni reciproce. 
Cu părere de rău, aceasta se observă şi în ultimii ani.

De exemplu, la 24 septembrie 2002 Curtea a examinat constituţiona-
litatea hotărîrilor Guvernului nr. 1009 din 27 septembrie 2001 „Cu privire 
la inspecţia înainte de expediţie a mărfurilor importate” şi nr. 1139 din 25 
octombrie 2001 „Despre aprobarea Acordului privind prestarea serviciilor 
de inspecţie înainte de expediţie” şi a constatat că acestea au fost adoptate 
prin derogare de la dispoziţiile Constituţiei, fapt pentru care le-a apreciat 
drept neconstituţionale (Hotărîrea Curţii nr. 35 din 24 septembrie 2002).

În hotărîrea sa Curtea a relevat că, potrivit dispoziţiilor constituţionale, 
direcţiile principale ale activităţii economice externe sînt aprobate de 
Parlament, iar Guvernul are obligaţia de a asigura realizarea politicii externe 
şi interne a statului şi de a adopta hotărîri pentru organizarea executării 
legilor.

Pentru instituirea inspecţiei înainte de expediţie a mărfurilor, introduse 
pe teritoriul Republicii Moldova, era necesar ca Parlamentul să adopte o 
lege, prin care să stabilească norme juridice primare şi generale cu caracter 
obligatoriu privind domeniul de aplicare a inspecţiei înainte de expediţie, 
drepturile şi obligaţiile membrilor, procedurile de examinare.

Curtea a constatat că Legea Supremă nu abilitează Guvernul cu drep-
tul de a stabili norme primare în domeniul raporturilor sociale ce necesită 
reglementare legală, motiv pentru care Curtea a apreciat aceste prevederi 
drept contrare principiului constituţional al separaţiei puterilor în stat şi le-a 
declarat neconstituţionale.

La începutul anului 2003 Parlamentul a adoptat o lege (la momentul pre-
gătirii materialelor legea nu era publicată) prin care îşi realizează propriile 
funcţii.

În hotărîrile sale privind independenţa tuturor ramurilor puterii Curtea 
promovează în mod consecvent principiul constituţional al separaţiei 
puterilor, ca principiu de bază al organizării statului, pronunţîndu-se 
constant împotriva depăşirii de către puteri a atribuţiilor lor şi a imixtiunilor 
reciproce, împotriva arogării de către legislativ şi executiv a atribuţiilor 
puterii judecătoreşti, precum şi asupra garanţiilor juridice de independenţă 
a acesteia.

Apreciind principiul separaţiei puterilor ca un mecanism de verificare 
reciprocă între puteri şi de asigurare a unui echilibru funcţional între ele, 
Curtea Constituţională în mai multe hotărîri a formulat concluzia că raţiunea 
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care stă la baza acestui echilibru este atît împiedicarea manifestării hege-
moniei unei puteri constituţionale, a unui partid, a unui sindicat sau a unei 
clase sociale în detrimentul altora, cît şi evitarea încălcării ordinii constituţi-
onale, stabilite prin voinţa supremă a poporului.

CONTROLUL CONSTITUŢIONALITĂŢII ACTELOR NORMATIVE
Una din funcţiile de bază ale Curţii Constituţionale o constituie controlul 

constituţionalităţii actelor normative, prin care se asigură supremaţia Con-
stituţiei.

În perioada care a trecut, Curtea a supus controlului constituţionalităţii 
296 de acte normative, inclusiv legi, hotărîri, decrete etc.

Fiecare act normativ este supus controlului constituţionalităţii prin 
prisma prevederilor art. 7 din Constituţie, care stipulează că Constituţia 
Republicii Moldova este Legea ei Supremă şi nici o lege şi nici un alt act juri-
dic, care contravine prevederilor Constituţiei, nu are putere juridică.

Controlul constituţionalităţii actelor normative presupune o operaţie de 
comparare a unei activităţi îndeplinite cu un anumit model de comportare. 
În cazul asigurării supremaţiei Constituţiei, controlul constă în raportarea 
formelor de elaborare şi a conţinutului diferitelor legi ordinare sau organice 
la prevederile în materie ale Constituţiei.

Potrivit legislaţiei, Curtea exercită controlul a posteriori al constituţiona-
lităţii actelor normative.

În exercitarea atribuţiei sale de examinare a constituţionalităţii actelor 
normative, Curtea a adoptat o serie de hotărîri de importanţă majoră pentru 
democratizarea societăţii, apărarea proprietăţii private, anularea diferitelor 
restricţii asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

O să aduc un singur exemplu. Verificînd constituţionalitatea hotărîrii 
Guvernului nr. 408 din 7 mai 1999 “Privind mecanismul de admitere în învă-
ţămîntul universitar peste hotare”, Curtea a ajuns la concluzia că prevederile 
acestui act normativ contravin principiilor fundamentale ale învăţămîntutui 
în Republica Moldova.

Declarînd drept neconstituţional acest act (hotărîrea nr. 37 din 
01.07.1999), Curtea a subliniat că, potrivit principiilor universalităţii şi egali-
tăţii, proclamate în art. 15 şi art. 16 din Constituţie, cetăţenii Republicii Mol-
dova beneficiază de drepturile şi libertăţile consacrate prin Constituţie şi 
prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea; respectarea şi ocrotirea 
persoanei constituie o îndatorire primordială a statului; toţi cetăţenii Repu-
blicii Moldova sînt egali în faţa legii şi autorităţilor publice, fără deosebire 
de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă 
politică, avere sau de origine socială.
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Nu mai puţin importante sînt, în viziunea noastră, hotărîrile Curţii prin 
care se recunoaşte constituţionalitatea unor acte normative. Soluţiile pro-
puse în hotărîri au drept efect stabilizarea situaţiei în diferite domenii ale 
vieţii sociale, contribuie la creşterea încrederii populaţiei în instituţiile pute-
rii.

Astfel, au fost recunoscute constituţionale actele normative privind: 
reorganizarea şi privatizarea unor întreprinderi (Hot.nr.3 din 18.01.2000), 
privind cultura fizică şi sportul (Hot.nr.17 din 25.04.2000), privind restruc-
turarea datoriilor întreprinderilor din sistemul electroenergetic (Hot. nr.29 
din 04.07.2000), privind unele prevederi ale legii bugetului pe anul 2000 
(Hot. nr. 36 din 17.10.2000, privind procedura de alegere a Preşedintelui 
ţării (Hot.nr.38 din 24.11.2000), privind modul de înregistrare a partidelor 
şi altor organizaţii social-politice (Hot. nr.9 din 17.02.2000), privind unele 
măsuri de întărire a disciplinei financiare (Hot nr. 10 din 14.03.2000), pri-
vind investiţiile de stat şi private în construcţia caselor de locuit nefinalizate 
(Hot. nr. 34 din 03.10.2000), privind privatizarea întreprinderilor în sectorul 
electroenergetic (Hotărîrea nr. 11 din 28 februarie 2002) privind reglemen-
tarea modului de dobîndire şi de pierdere a cetăţeniei (Hotărîrea nr. 14 din 
19 martie 2002), privind numirea în funcţie a preşedinţilor şi vicepreşedin-
ţilor judecătoriilor, tribunalelor şi Curţii de Apel (Hotărîrea nr. 26 din 23 mai 
2002), privind impozitarea indemnizaţiei viagere (Hotărîrea nr. 34 din 19 
septembrie 2002), privind piaţa produselor petroliere (Hotărîrea nr. 6 din 18 
februarie 2003) şi altele.

Astfel, putem afirma că, punînd punctul pe „i” prin hotărîrile sale, prin 
care au fost soluţionate diverse probleme de drept complexe, Curtea stimu-
lează procesele progresiste şi reformatoare în societate.

REVIZUIREA CONSTITUŢIEI
O mare însemnătate în activitatea Curţii Constituţionale de menţinere a 

stabilităţii Constituţiei revine competenţei de emitere a avizelor asupra pro-
iectelor de legi privind modificarea sau completarea unor articole din Con-
stituţie. Pe parcursul întregii perioade de activitate a Curţii au fost emise 20 
de avize asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei. Ca urmare, au fost 
modificate şi completate aproximativ 30 de articole privind consacrarea şi 
asigurarea unor drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, reglementarea 
activităţii autorităţilor publice (Parlamentul, Preşedintele ţării, Guvernul), 
consolidarea autorităţii judecătoreşti.

În toate cazurile Curtea a avut în vedere ca proiectele de legi 
constituţionale să nu depăşească limitele Constituţiei şi să corespundă 
întru totul exigenţelor privind caracterul suveran şi unitar al statului, să 
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nu îngrădească drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor sau 
garanţiile acestora.

Ca garant al acestor principii constituţionale, Curtea a emis şi avize nega-
tive. Spre exemplu, Curtea s-a pronunţat de trei ori asupra iniţiativei de revi-
zuire a art. 54 „Restrîngerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi”.

La 17 martie 1997 şi la 9 februarie 1999 Curtea a emis avize negative 
asupra iniţiativelor depuse de un grup de 36 de deputaţi în Parlamentul 
de legislatura a XIV-а şi de Guvern de a institui restricţii în drepturi pentru 
cazurile de situaţii excepţionale.

Din iniţiativele autorilor reieşea că, în condiţii de război, pot fi restrînse 
drepturile constituţionale, cu excepţia dreptului la locuinţă.

În legătură cu aceasta Curtea a remarcat că, potrivit dreptului 
constituţional la asistenţă şi protecţie socială, statul este obligat să ia măsuri 
pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea 
şi bunăstarea lui şi familiei lui, cuprinzînd hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, 
asistenţa medicală, precum şi serviciile sociale necesare. În caz contrar, 
propunerea grupului de deputaţi şi a Guvernului ar putea avea ca urmare 
scutirea statului de obligaţiunea constituţională de a lua măsuri, indiferent 
de situaţie, pentru asigurarea necesităţilor vitale ale cetăţenilor săi, inclusiv 
asigurarea cu hrană şi îmbrăcăminte.

Este de remarcat că avizele Curţii au fost luate în considerare. Astfel, 
la 11 iulie 2002, Curtea a avizat pozitiv iniţiativa repetată a Guvernului. În 
baza acestui aviz, Parlamentul, la 12 iulie 2001, a operat modificările nece-
sare în art. 54 din Constituţie.

Altă iniţiativă de revizuire a Constituţiei a constat în excluderea din 
art.112 alin.(1) a cuvintelor „alese” şi „aleşi”, iar din alin.(2) a sintagmei „ca 
autorităţi administrative autonome” (Avizul nr.2 din 30 iulie 2002).

Analizînd propunerea, Curtea a constatat că dispoziţiile proiectului de 
lege privind modificarea art.112 alin.(1) şi alin.(2) din Constituţie intră în 
contradicţie cu însăşi natura juridică şi principiile de bază ale administraţiei 
publice locale, consacrate în capitolul VIII din Constituţie, intitulat „Admi-
nistraţia publică”. Potrivit legislaţiei în vigoare, proiectul legii de modificare a 
Constituţiei nu poate avea un caracter general şi nu poate fi rupt de esenţa 
şi contextul altor articole din Constituţie. La elaborarea proiectului de lege 
constituţională este necesar să se respecte principiul unităţii materiei, care 
presupune existenţa unui raport intrinsec între toate dispoziţiile Constitu-
ţiei.

Curtea a relevat că modificările propuse la art. 112 din Constituţie intră 
în contradicţie cu un şir de alte articole din Constituţie – art.2 alin.(1), art.38 
alin.(1), art.39 alin.(1) şi art. 109 alin.(1), prin care se proclamă că suverani-
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tatea naţională aparţine poporului Republicii Moldova; dreptul de a alege şi 
dreptul de a fi ales, implicit modul de alegere; că cetăţenii Republicii Mol-
dova au dreptul de a participa la administrarea treburilor publice nemijlocit, 
precum şi prin reprezentanţii lor; unul din principiile de bază ale administrării 
publice locale – cel al eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale.

Curtea a menţionat că propunerea de a exclude cuvîntul „alese” din sin-
tagma „consiliile locale alese” din art.112 alin.(1) face alogic alin.(3). Or, dacă 
nu se arată că consiliile locale sînt alese, nu are sens nici dispoziţia privind 
modul de alegere a lor, ele putînd fi numite sau învestite în funcţie în alt 
mod.

Curtea a menţionat că dispoziţiile art.112 alin.(1) din Legea Supremă 
constituie o garanţie a respectării principiului constituţional al eligibilităţii 
autorităţilor administraţiei publice locale, garanţie ce nu poate fi nici elimi-
nată, nici substituită printr-un act normativ inferior Constituţiei.

Cît priveşte propunerea de a exclude din art.112 alin.(2) din Constitu-
ţie sintagma „ca autorităţi administrative autonome”, Curtea a relevat că 
prin modificarea propusă consiliile locale şi primarii sînt lipsiţi de statutul de 
autorităţi administrative autonome, ceea ce, de fapt, înseamnă că ele vor fi 
lipsite de autonomie atît pe orizontală, cît şi pe verticală.

Curtea a arătat că această propunere vine în contradicţie cu principiul 
autonomiei locale, consfinţit în art. 109 alin.(1) din Constituţie, care statu-
ează că administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se înteme-
iază pe principiile autonomiei locale, ale descentralizării serviciilor publice, 
ale eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi ale consultării 
cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit. Art. 109 alin.(2) din Con-
stituţie precizează că autonomia prevede atît organizarea şi funcţionarea 
administraţiei publice locale, cît şi gestiunea colectivităţilor pe care le repre-
zintă.

Propunerea respectivă intră în contradicţie şi cu art.113 alin.(3) din Con-
stituţie, conform căruia raporturile dintre autorităţile publice focale au la 
bază principiile autonomiei, legalităţii şi colaborării în rezolvarea probleme-
lor comune.

În consecinţă, Curtea a constatat că, în partea referitoare la modificarea 
art.112 alin.(1) şi alin.(2) din Constituţie, proiectul de lege constituţională 
depăşeşte limitele de revizuire a Constituţiei prevăzute de art.142 din 
Constituţie.

Prin Legea nr.123-XV din 18 martie 2003 Parlamentul a adoptat noi 
reglementări privind administraţia publică locală, însă fără a modifica 
art.112 din Constituţie.
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INTERPRETAREA CONSTITUŢIEI
Una din cele mai importante atribuţii ale Curţii Constituţionale, ca auto-

ritate supremă de protecţie a statului de drept, este interpretarea Consti-
tuţiei, practică care, în fond, completează, într-o măsură sau alta, actele 
normative prin dezvăluirea mai detaliată şi mai amplă a unor noţiuni consti-
tuţionale. Interpretînd un şir de articole din Legea Supremă, Curtea a soluţi-
onat şi a elucidat probleme complexe privind funcţionarea ramurilor puterii. 
Este important de subliniat că nici o autoritate publică nu este în drept să 
adopte acte normative şi juridice care intră în contradicţie cu normele con-
stituţionale interpretate printr-o hotărîre a Curţii Constituţionale.

Făcînd unele bilanţuri ale activităţii de interpretare a 46 de articole din 
Constituţie, sîntem în măsură să afirmăm că interpretările date de către Cur-
tea Constituţională unor articole din Constituţie sînt incontestabil o sursă 
de drept, prin care se instituie anumite norme de drept, după care se con-
duce întreaga societate. Spre exemplu, în Hotărîrea din 22 mai 2001 de 
interpretare a art.131 alin.(4) din Constituţie privind bugetul public naţio-
nal, Curtea Constituţională a arătat că, potrivit sensului acestui articol, orice 
modificare a oricărei legi, care atrage majorarea sau reducerea veniturilor 
bugetare sau împrumuturilor, precum şi majorarea sau reducerea cheltuie-
lilor bugetare, poate fi adoptată numai după ce este acceptată de Guvern.

Trebuie să menţionăm, că această atribuţie a Curţii Constituţionale, în 
opinia noastră, necesită o reglementare mai detaliată în legislaţie.

Noţiunea „interpretează Constituţia”, cuprinsă în Legea Supremă, este 
incompletă, lacunară. Pentru subiecţii cu drept de sesizare nu este clar în 
care cazuri pot cere interpretarea Constituţiei, care sînt limitele de compe-
tenţă a Curţii.

Anume din cauza acestor carenţe legislative, pe parcursul anilor 1995-
2001 au fost respinse peste 40 de sesizări din 72 privind interpretarea dis-
poziţiilor constituţionale.

Sesizările au fost respinse fie pentru că nu conţineau probleme juridi-
co-constituţionale concrete, fie pentru că nu abordau probleme de drept 
sau nu cădeau sub incidenţa normelor constituţionale ş.a.

În opinia noastră, este necesar a perfecţiona cadrul legislativ şi a se stabili 
prin lege că sesizarea privind interpretarea Constituţiei se admite dacă:

a) unele prevederi ale Constituţiei urmează a fi aplicate la examinarea 
unei cauze în instanţa judecătorească sau în altă instituţie de stat;

b) este necesar a adopta un act normativ, a elabora un tratat internaţio-
nal, a propune un act politic etc.;

c) există un conflict constituţional ce se referă direct la normele consti-
tuţionale;
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d) există alte cazuri legate de circumstanţe concrete.
Cu alte cuvinte, se impune legiferarea practicii actuale a Curţii Consti-

tuţionale. Aceste măsuri ar reduce considerabil numărul sesizărilor neînte-
meiate.

În perioada ce s-a scurs de la înfiinţarea Curţii Constituţionale, în februa-
rie 1995, rolul ei în viaţa societăţii a crescut enorm. Exercitarea jurisdic-
ţiei constituţionale este solicitată în probleme importante, fapt ce demon-
strează încrederea societăţii în această autoritate, care veghează asigurarea 
echilibrului între autorităţile publice, supremaţiei Constituţiei şi, în special, 
la garantarea drepturilor şi libertăţilor omului. Chiar şi criticile pe care ie 
suscită unele soluţii propuse de Curte denotă interesul sporit al societă-
ţii pentru această instituţie, pentru problemele juridice majore pe care le 
rezolvă ea în interesul tuturor.

Menţionăm că legislatorul, prin Legea nr.1137-XV din 14 iunie 2002, 
a concretizat puterea juridică a actelor Curţii Constituţionale, recunoscînd 
că „Actele Curţii Constituţionale sînt acte oficiale şi executorii, pe întreg 
teritoriul ţării, pentru toate autorităţile publice şi pentru toate persoanele 
juridice şi fizice”.

Aceste dispoziţii sporesc autoritatea Curţii Constituţionale, dar, toto-
dată, şi responsabilitatea ei pentru actul pronunţat.

Potrivit art. 140 alin. (2) din Constituţie, hotărîrile Curţii Constituţionale 
sînt definitive şi nu pot fi atacate. Noi, judecătorii acestei prestigioase auto-
rităţi, nu uităm acest lucru.

Publicat: Revista națională de drept nr.6 din 
14.04.2003, p.4-9 Ziarul „Dreptul” nr.6 din 
martie a.2003
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ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Victor PUŞCAŞ,

Destrămarea URSS a creat condiţii favorabile instituirii valorilor demo-
cratice, inerente fiinţei umane. Mişcarea antitotalitară îmbinată cu tendinţa, 
pe plan mondial, de sporire a garanţiilor respectării drepturilor omului a 
determinat Republica Moldova să ia calea democratizării, a stabilirii unor 
mecanisme viabile de protecţie a drepturilor omului, de afirmare a fiinţei 
umane ca valoare supremă.

Ţinându-se cont de noile realităţi, s-a procedat la modificarea 
cadrului legal, în acest sens fiind demnă de remarcat contribuţia masivă 
a democraţiilor occidentale la racordarea legislaţiei Republicii Moldova la 
standardele internaţionale.

În contextul noilor transformări un rol important revine instanţelor 
judecătoreşti, ca garant al legalităţii. Declaraţia de independenţă din 27 
august 1991 şi constituirea unei statalităţi distincte aveau menirea de a 
forma mecanismele statului de drept şi de a consacra principiile legalităţii, 
pluralismului politic, separării şi colaborării ramurilor puterii de stat, 
protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale, accesului la justiţie ş. a.

Pe parcursul celor 10 ani de independenţă s-au produs mari transformări 
sociale pozitive, dar şi negative. Cu regret, n-au putut fi evitate unele con-
flicte violente, concentrarea frauduloasă a bunurilor publice în mâinile unor 
proprietari apăruţi peste noapte, sărăcirea cumplită a populaţiei. În pofida 
libertăţilor descoperite de populaţie, tranziţia ţării noastre la o democraţie 
prosperă rămâne a fi incompletă.

De menţionat că reforma judiciară şi de drept este componenta princi-
pală a procesului de tranziţie la o societate democratică, deoarece ea pri-
veşte toate domeniile vieţii sociale.

Un sistem judiciar viabil este necesar şi pentru a atrage investiţiile, a 
combate corupţia, a proteja eficient drepturile şi libertăţile fundamentale 
ale omului.

Sistemul juridic, care a dominat în ţara noastră, poate fi caracterizat prin-
tr-o putere de stat excesivă, cu o procuratură dură şi cu organisme juridice 
slabe. Judecătorii, procurorii, anchetatorii şi alte categorii de jurişti serveau 
în primul rând sistemul planificat, centralizat, hiperideologizat pentru a sus-
ţine scopurile şi interesele regimului totalitar şi ale nomenclaturii. În această 
perioadă instanţele de judecată nu erau recunoscute ca o ramură a puterii 
în stat, ci ca o continuare a altor puteri.
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Instanţele judecătoreşti erau orientate astfel, încât la adoptarea hotărâ-
rilor să se conducă în primul rând de conştiinţa revoluţionară, de clasă, iar 
mai apoi de conştiinţa socială. Pe drept cuvânt, instanţa de judecată era pri-
vită de către cetăţeni ca un instrument represiv al regimului. Sistemul vechi 
a lipsit cetăţenii de instrumentele instituţionale, procedurale şi legislative 
necesare, menite să protejeze drepturile generale şi individuale ale omului.

În condiţiile noi legea regimului totalitar, autocratic şi centralizat urma să 
fie înlocuită cu o lege a justiţiei, care operează în mod obiectiv, este bazată 
pe cunoaşterea dreptului, este accesibilă, eficientă, transparentă, previzibilă, 
protejează proprietatea privată, drepturile generale şi individuale ale omului, 
interesele legale.

În mod cert, această tranziţie presupune schimbarea radicală a modului 
de elaborare şi adoptare a legilor, a modalităţilor de aplicare a legilor de 
către judecători, procurori şi avocaţi, precum şi perceperea legilor de către 
public.

Reorganizarea sistemului judiciar a început la 27 august 1996 prin des-
centralizarea sistemului judiciar şi demonopolizarea puterii judiciare. În sis-
temul judiciar au apărut instanţe noi: Curtea de Apel, tribunalele şi instanţele 
judecătoreşti specializate. A fost format Consiliul Superior al Magistraturii 
şi Colegiile disciplinar şi de calificare, menite să asigure autoadministrarea 
judecătorească.

De menţionat că de fapt reforma judiciară şi de drept îşi are începutul în 
primele luni ale anilor nouăzeci. Deja la 28 iulie 1990 Parlamentul de legis-
latura a XII-a a aprobat hotărârea privind aderarea Republicii Moldova la 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de ONU la 10 decem-
brie 1948, şi ratificarea pactelor internaţionale „Cu privire la drepturile civile 
şi politice” şi «Cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale», votate 
de către ONU la 19 decembrie 1966, prin aceasta angajându-se să formeze 
baza legislativă şi mecanismele juridice necesare protejării drepturilor şi 
libertăţilor omului.

Pornind de la faptul că în perioada de tranziţie de la sistemul totalitar 
şi economia centralizată la un stat democratic şi la economia de piaţă este 
absolut necesară formarea noilor mecanisme juridice: o autoritate judecăto-
rească independentă, o presă liberă şi un mecanism de protejare a drepturi-
lor omului, Parlamentul, la 27 iulie 1990, a adoptat istoricul act „Cu privire la 
puterea de stat”, prin care a proclamat separarea puterilor de stat în puterea 
legislativă, puterea executivă şi puterea judecătorească, punând începutul 
consolidării acestor trei ramuri ale puterii de stat.

Prin acest act Parlamentul a stabilit bazele formării puterii judecătoreşti 
ca o ramură a puterii de stat, menţionând că „puterea judiciară este subor-
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donată numai legii. Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a judecăţii. Amestecul în 
înfăptuirea justiţiei este inadmisibil”.

Ulterior a fost aprobată Concepţia reformei judiciare şi de drept, a fost 
adoptată Constituţia Republicii Moldova, precum şi un şir de legi menite să 
reglementeze activitatea instanţelor judecătoreşti şi a instituţiilor de drept.

Astfel, prin baza legislativă, s-a conştientizat că justiţia constituie mono-
polul statului, deci nici o altă autoritate nu poate înfăptui justiţia (art.114 din 
Constituţie). Sistemul unic al instanţelor este permanent şi sedentar.

Pe lângă principiile menţionate mai sus, actele normative mai consa-
cră înfăptuirea justiţiei în numele legii (art.114 din Constituţie), dreptul la 
apărare (art.26), prezumţia nevinovăţiei (art.21), egalitatea cetăţenilor în 
faţa legii şi a autorităţilor publice (art.16), interzicerea înfiinţării de instanţe 
extraordinare (art.115), independenţa şi inamovibilitatea magistraţilor şi 
supunerea acestora numai legii (art.116), garantarea exercitării căilor de 
atac (art.119 din Constituţie) şi altele.

A fost formată Curtea Constituţională, care, deşi nu face parte din sistemul 
judecătoresc, trebuie recunoscută ca o instanţă judecătorească de apărare a 
drepturilor constituţionale şi ca unica instituţie de jurisdicţie constituţională 
în Republica Moldova. A fost implementat controlul constituţional în stat.

Conform Legii contenciosului administrativ din 10 februarie 2000, în 
cadrul instanţelor judecătoreşti de drept comun se desemnează judecători 
şi se instituie colegii specializate pentru examinarea şi soluţionarea cauzelor 
în contenciosul administrativ.

Pe parcursul acestor ani s-au făcut paşi concreţi pentru asigurarea acce-
sului cetăţenilor la justiţie.

Adoptând la 24 februarie 1993 Legea pentru soluţionarea litigiilor indi-
viduale de muncă, Parlamentul a abrogat listele conţinând sute de categorii 
de funcţionari cărora le era interzis accesul în instanţele de judecată pentru 
rezolvarea litigiilor de muncă.

Accesul liber la justiţie reprezintă unul din drepturile fundamentale ale 
omului şi a fost consfinţit în art.20 din Constituţia Republicii Moldova, 
adoptată la 27 iulie 1994.

Dreptul la justiţie este un drept universal, legiferat în art.14 al Pactului 
cu privire la drepturile civile şi politice şi în art.6 alin.1 al Convenţiei Euro-
pene pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.

Potrivit acestor standarde, implementate în statul nostru, acces la jus-
tiţie are oricine: cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini sau apatri-
zii, persoanele fizice şi juridice. Acest principiu permite accesul la justiţie 
pentru apărarea oricărui drept sau libertăţi şi a oricărui interes legitim, fără 
deosebire dacă acesta rezultă din Constituţie sau din alte legi.
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Posibilitatea sesizării justiţiei pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi 
a intereselor legitime se poate realiza fie pe calea acţiunii directe, fie prin 
orice altă cale procedurală, inclusiv pe calea ridicării excepţiei de neconsti-
tuţionalitate.

Atât Curtea Constituţională, cât şi Curtea Supremă de Justiţie, în mai 
multe hotărâri, s-au pronunţat pentru crearea condiţiilor necesare asigurării 
accesului liber la justiţie.

Interpretând art.20 din Constituţie, Curtea Constituţională a menţionat 
că aceste prevederi din Constituţia Republicii Moldova garantează tuturor 
titularilor de drepturi civile accesul liber la justiţie în soluţionarea litigiilor de 
muncă. Acest drept nu poate fi limitat de nici o lege.

Actele administrative cu caracter individual, emise de Parlament, Pre-
şedintele Republicii Moldova şi Guvern în exerciţiul atribuţiilor prevăzute 
expres de normele constituţionale sau legislative, ce ţin de alegerea, numi-
rea şi destituirea din funcţiile publice a persoanelor oficiale de stat, expo-
nente ale unui interes politic şi public deosebit, nu pot face obiect al con-
trolului constituţionalităţii la sesizarea subiecţilor abilitaţi cu acest drept.

Astfel, prin această hotărâre Curtea nu numai că a interpretat Consti-
tuţia în aspectul realizării dreptului la justiţie, dar şi s-a pronunţat pentru 
necesitatea stabilirii prin lege a persoanelor politice faţă de care pot fi stabi-
lite reguli speciale de procedură, având în vedere înfăptuirea de către aceste 
persoane a unor acţiuni exclusiv politice.

Printr-un şir de hotărâri Curtea Constituţională a declarat neconstituţi-
onale acele acte normative care încălcau prevederile art.54 din Constituţie 
privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, cum ar fi: 
dreptul la libera circulaţie, dreptul la proprietate, dreptul la unele asigurări 
sociale de stat şi altele.

Exercitarea dreptului privind accesul la justiţie inserează şi dreptul de 
a ataca orice hotărâre judecătorească într-o instanţă ierarhic superioară. 
În vechiul sistem acest drept era limitat. Mii de persoane, atât în cauzele 
penale, cât şi în cele civile, erau lipsite de dreptul de a depune recurs. Con-
trolul legalităţii sentinţelor şi hotărârilor judecătoreşti depindea de voinţa 
subiectivă a câtorva funcţionari.

Acum situaţia este diferită, existând posibilitatea de a ataca cu apel sau 
recurs orice hotărâre a instanţei judecătoreşti.

Curtea Constituţională, într-un şir de hotărâri ale sale asupra unor cauze, 
a reiterat prevederile art.119 din Constituţie, potrivit cărora împotriva hotă-
rârilor judecătoreşti, părţile interesate şi organele de stat competente pot 
exercita căile de atac, în condiţiile legii.

De exemplu, prin hotărârea privind posibilitatea atacării deciziei instanţei 
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de judecată vizând schimbarea măsurii preventive aplicată faţă de inculpat 
constând în declaraţia în scris de nepărăsire a localităţii prin arestul preven-
tiv, Curtea Constituţională a declarat neconstituţionale prevederile art.82 
şi art.231 din Codul de procedură penală în partea în care, potrivit sensului 
atribuit de practica judiciară, nu oferă persoanelor interesate dreptul de a 
ataca cu recurs încheierile cu privire la fixarea sau schimbarea măsurii pre-
ventive sub formă de arest.

Printr-o altă hotărâre Curtea Constituţională a calificat drept contrare 
Constituţiei prevederile ce împiedică persoanele interesate să atace hotă-
rârea judecăţii asupra plângerii sau protestului împotriva hotărârii organului 
extrajudiciar.

Analizând mersul reformei judiciare şi de drept în aspectul activităţii 
puterii judecătoreşti şi al eficienţei justiţiei, tragem următoarele concluzii:

1. La ora actuală constatăm că, în linii mari, cadrul legal a fost creat.
A fost adoptată Constituţia şi legile de bază, care recunosc drepturile 

individuale, protejează proprietatea privată, limitează puterea statului şi 
permit funcţionarea puterii judecătoreşti la egal cu puterea legislativă şi 
puterea executivă.

Totodată, constatăm că autoritatea judecătorească şi instituţiile de drept 
nu dispun de un cadru legislativ modern şi perfect. Până la momentul actual 
nu sunt adoptate instrumentele de bază: codurile civil şi penal, codurile de 
procedură civilă şi de procedură penală, alte coduri.

Nu este lichidată pe deplin incompatibilitatea dintre legislaţia naţională, 
Constituţie şi legislaţia internaţională.

La înfăptuirea justiţiei judecătorii se confruntă cu multe dificultăţi de 
ordin procesual, privind apărarea şi acuzarea inculpaţilor. Reglementările 
întârzie faţă de evoluţia relaţiilor sociale.

2. În cadrul reformei judiciare s-a reuşit introducerea competenţei judici-
are în toate sferele de reglementare a relaţiilor sociale. A sporit competenţa 
instanţelor judecătoreşti, fiind preluate anumite categorii de litigii de la 
organele extrajudiciare, precum şi stabilindu-se un control asupra organelor 
extrajudiciare.

Instituirea instanţelor specializate a condus la specializarea persoanelor 
care înfăptuiesc justiţia, dat fiind faptul că dezvoltarea instituţiilor juridice 
nu permite a ţine în câmpul vizual toate domeniile realităţii juridice. Astfel, 
s-au instituit instanţele economice, menite să soluţioneze litigiile ce izvo-
răsc din raporturile juridice, economice şi administrative.

Din 18 august 2000 a intrat în vigoare Legea privind contenciosul admi-
nistrativ.

Întru respectarea prevederilor art.53 din Constituţie, orice persoană, 
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care se consideră lezată într-un drept al său, recunoscut de lege, de către o 
autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în ter-
men legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administra-
tiv competente pentru a obţine, recunoaşterea dreptului pretins, anularea 
actului şi repararea pagubei care i-a fost cauzată.

Procedura de judecată a fost îndreptată preponderent spre protejarea 
drepturilor persoanei. Se înregistrează tot mai multe cereri în instanţă. Faţă 
de situaţia de până la reformă, numărul lor s-a dublat, iar în domeniul con-
tenciosului administrativ a crescut de câteva ori.

De menţionat că peste 90% din cererile depuse de persoane fizice şi 
juridice sunt satisfăcute de către instanţele judecătoreşti.

În cauzele penale este în creştere numărul sentinţelor de achitare. Astfel, 
graţie reformei, cetăţeanul a obţinut posibilitatea de a se apăra în instanţă, 
iar puterea judecătorească a devenit un mecanism real de restabilire a lui în 
drepturi.

3. O altă realizare importantă este evoluţia instituţiilor judiciare, ele 
având actualmente un înalt grad de independenţă.

Au rămas de domeniul trecutului circularele sosite de la partid şi factorii 
decizionali cu indicaţii de participare mai activă a instanţelor la diferite cam-
panii: păstrarea recoltei, combaterea beţiei, intensificarea luptei cu aşa-zi-
sele venituri neprovenite din muncă şi altele. Instanţele nu mai trebuie să 
prezinte dări de seamă semestriale sau anuale despre aplicarea măsurilor de 
pedeapsă, intensificarea luptei cu sustragerile din proprietatea statului, cu 
drogurile şi altele.

Obligaţiunea sfântă a instanţelor judecătoreşti rămâne examinarea cali-
ficată şi în termene legale a cauzelor civile, administrative şi penale.

În conformitate cu art.135 din Constituţie, este posibilă sesizarea Curţii 
Constituţionale asupra excepţiilor de neconstituţionalitate a actelor juridice. 
În baza art.11 din Codul de procedură civilă şi a art.10 din Codul de procedură 
penală, la examinarea litigiilor concrete, instanţa de judecată este în drept 
să verifice, prin intermediul Curţii Constituţionale, constituţionalitatea unui 
act normativ în baza căruia urmează să se rezolve litigiul, excluzându-se 
astfel orice abuz al celorlalte ramuri ale puterii.

Suntem conştienţi de faptul că nici o putere în stat, inclusiv cea judecă-
torească, nu este absolut independentă. Puterea suverană şi independentă, 
conform Constituţiei, aparţine doar poporului. Sistemul de frâne şi echilibre 
existent limitează atribuţiile ramurilor puterii şi nu permite concentrarea 
puterii în cadrul unei ramuri în dauna celorlalte două ramuri ale puterii.

În context atenţionăm totuşi asistenţa asupra tentativelor tot mai 
vădite de a sili autoritatea judecătorească să fie mai docilă. Considerăm că 
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micşorarea considerabilă a bugetului de stat pentru finanţarea instanţelor 
judecătoreşti şi nenumăratele încercări de a diminua statutul judecătorului 
servesc anume acestui scop.

O modalitate mai subtilă, prin care se urmăreşte supunerea justiţiei, con-
stituie administrarea acesteia de către Ministerul Justiţiei şi tentativele de 
a întări formele şi metodele de administrare a instanţelor judecătoreşti de 
către executiv.

De notat că Rusia, Georgia, Kazahstanul şi alte ţări din fosta URSS au 
subordonat administrarea justiţiei unor departamente independente, lip-
sind de această atribuţie ministerele justiţiei.

Aceluiaşi scop – de a face autoritatea judecătorească mai ascultătoare 
– servesc încercările de a învesti procuratura cu funcţiile pe care aceasta le 
exercita în vechiul sistem.

Totodată, constatăm cu regret că n-au prins rădăcini noile reglementări 
ale reformei: procesul contradictorial, lichidarea institutului de cercetare 
suplimentară, eliberarea mandatului de arest de instanţa de judecată şi 
altele.

Numărul sporit al sentinţelor de achitare impune perfecţionarea esenţi-
ală a organelor de urmărire penală şi îndeosebi a procuraturii. Care ar putea 
fi atribuţia de bază a Procuraturii? Nu supravegherea tuturor domeniilor 
sociale, tendinţă persistentă, pe care o considerăm reprobabilă, ci conduce-
rea şi exercitarea urmăririi penale, precum şi susţinerea acuzării în instanţele 
de judecată. Nu controlul formal, ci răspunderea pentru calitatea şi volumul 
probelor, argumentarea acuzării.

Exercitarea acestor funcţii ar conduce la ridicarea eficienţei justiţiei şi 
creşterea credibilităţii populaţiei în actul justiţiei.

Astăzi putem vorbi mai puţin despre exercitarea de presiuni asupra justi-
ţiei prin telefon de persoane sus-puse, însă constatăm că au apărut alte vari-
etăţi ale acestui fenomen. Avem în vedere diversele publicaţii în mass-me-
dia, prin care judecătorilor li se sugerează ce fel de hotărâri aşteaptă opinia 
publică de la ei. Mai mult ca atât, în mass-media deseori se publică articole, 
semnatarii cărora îşi arogă rolul de judecător, dezorientând opinia publică. 
Un lucru obişnuit sunt şi scrisorile expediate în instanţe de către demnitari 
de stat, prin care judecătorii sunt sfătuiţi să fie mai atenţi la rezolvarea liti-
giului. Se mai organizează demonstraţii şi pichete în faţa sediilor instanţelor 
judecătoreşti.

Este evident că prin aceste acţiuni de dezechilibrare a ramurilor puterii, 
de exercitare a presiunilor asupra instanţelor judecătoreşti se urmăresc sco-
puri şi interese politice, departamentale, de grup etc.

4. În cadrul reformei judiciare au fost legiferate condiţiile care asigură 
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independenţa judecătorului, însă n-au fost create pârghiile care să con-
ducă la optimizarea activităţii lui. Judecătorul a fost şi a rămas unicul fac-
tor în înfăptuirea justiţiei. Nu s-a procedat la crearea echipelor de asistenţi, 
practicate în multe ţări. Din aceste considerente activitatea judecătorului 
nu este atât de eficientă, cum cere legea, potenţialul lui fiind consumat în 
mare măsură la organizarea înfăptuirii justiţiei, mai puţin la rezolvarea pro-
priu-zisă a litigiilor.

Constatăm că reforma n-a creat condiţiile necesare pentru ca judecăto-
rul să se simtă cu adevărat exponentul puterii. Despre aceasta ne vorbesc 
nenumăratele încercări ale judecătorilor de a desfăşura şedinţele judiciare, 
care în multe cazuri se amână şi ca urmare are loc tărăgănarea soluţionării a 
mii şi mii de dosare, pe de o parte, şi cele peste 40 de mii de hotărâri neexe-
cutate, pe de altă parte.

Persistă o neglijenţă faţă de acţiunile şi cerinţele legale ale judecătorului. 
Nu s-au încetăţenit încă pârghiile caracteristice statului democratic. Astfel, 
încercările de a crea poliţia judiciară pentru executarea acţiunilor şi hotărâ-
rilor instanţelor au rămas la stadiul de proiecte iluzorii ale executivului.

Reforma a favorizat judecătorul, sporindu-i independenţa şi punându-l 
la adăpost de deciziile arbitrare (arestul, tragerea lui la răspundere penală şi 
alte acţiuni procesuale).

Însă tot mai des se fac auzite opinii, expuse în special de colaboratori 
ai organelor de drept, de a exclude din lege reglementările ce ţin de 
inviolabilitatea judecătorului, argumentându-se prin intensificarea luptei 
cu corupţia. Astfel se dezinformează societatea, deoarece garanţiile 
care asigură imunitatea judecătorului au caracter public şi juridic, şi nu 
personal, scopul principal al acestor garanţii fiind asigurarea independenţei 
puterii judecătoreşti, pe care o reprezintă judecătorii, şi crearea condiţiilor 
favorabile pentru exercitarea efectivă a funcţiilor de stat în acest domeniu.

Lichidarea sau limitarea inviolabilităţii judecătorului ne va întoarce în 
timpurile, când judecătorii se aflau în dependenţă deplină de procuror şi 
organele de urmărire penală. În condiţiile în care reforma, în linii mari, încă 
n-a cuprins procuratura şi organele de urmărire penală, asemenea tentative 
sunt chiar primejdioase pentru justiţie.

La acest subiect semnalăm unele probleme.
Trebuie să recunoaştem că în cadrul reformei n-au fost create pârghiile 

necesare care să asigure responsabilitatea judecătorului faţă de societate şi 
încrederea populaţiei în actul justiţiei.

Din justiţie a fost exclusă instituţia „asesorilor norodnici”, însă n-a fost 
implementată curtea de juraţi. Colegiile de calificare şi de atestare a jude-
cătorilor, precum şi colegiul disciplinar sunt formate preponderent din jude-
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cători. Astfel, societatea nu participă sub nici o formă la înfăptuirea justiţiei, 
fapt ce se răsfrânge negativ asupra imaginii judecătorului şi încrederii popu-
laţiei în actul justiţiei.

Confirmând justeţea normei privind numirea în funcţie a judecătorului 
până la atingerea plafonului de vârstă, ca un element al independenţei sale, 
socotim totodată rezonabil ca fiecare judecător, indiferent de instanţă, să 
susţină în mod obligatoriu atestarea o dată în cinci ani. De asemenea, con-
siderăm necesar ca înainte de numirea judecătorului în funcţie, până la atin-
gerea plafonului de vârstă, să se efectueze un sondaj sociologic în rândurile 
populaţiei şi ale specialiştilor în materie pentru a decide dacă judecătorul 
corespunde funcţiei din punct de vedere profesional şi moral.

5. În ultimii ani tot mai plenar se realizează accesul cetăţenilor la justiţie. 
Însă şi acest aspect necesită să fie perfecţionat. În primul rând, trebuie con-
ştientizat faptul că accesul la justiţie începe cu adresarea cetăţenilor în jude-
cată şi se termină cu executarea hotărârii judecătoreşti. Este vorba de posi-
bilităţile reale pentru persoanele fizice şi juridice de a se adresa în instanţă, 
de respectarea dreptului la apărare, de organizarea activităţii instanţei, de 
rezolvarea în termene legale a cauzelor.

După cum se remarcă în raportul Centrului pentru Drepturile Omului din 
Republica Moldova pe anul 2000, numărul de petiţii ale cetăţenilor ce ţin de 
accesul liber la justiţie se situează pe primul loc în clasificarea adresărilor. 
Acest lucru se explică prin necunoaşterea modului de adresare în instanţa 
judecătorească, prin imposibilitatea cetăţenilor de a suporta cheltuielile de 
judecată, îndeosebi cheltuielile pentru asistenţa juridică. În cadrul promovă-
rii reformei s-a acordat prea puţină atenţie acestor aspecte.

6. O altă problemă este folosirea căilor de atac. Introducerea unei noi 
instituţii, apelul, a creat posibilităţi reale pentru ca persoanele fizice şi juri-
dice să-şi apere interesele legale.

Însă formarea a patru trepte de instanţe, cu 5 grade de jurisdicţie, cu 
dublu recurs ordinar, cu căi extraordinare de atac, s-a dovedit a fi ineficace.

De exemplu, litigiile economice se examinează în judecătoria economică 
de circumscripţie. Hotărârea acestei instanţe poate fi atacată cu apel, apoi 
cu recurs în Judecătoria Economică a Republicii Moldova. La rândul său, 
hotărârea Judecătoriei Economice poate fi atacată în Colegiul Civil, apoi în 
Plenul Curţii Supreme de Justiţie.

Este similară situaţia şi în instanţele de drept comun Numai că în acest 
caz există posibilitatea ca orice decizie definitivă să poată fi atacată de Pro-
curorul General sau adjuncţii lui în Colegiile Curţii Supreme de Justiţie şi 
apoi în Plenul acestei instanţe.

Prin aceasta se creează premise pentru tărăgănarea examinării cauzelor. 
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Ai impresia că sunt create condiţii special pentru persoanele care doresc să 
apeleze în permanenţă în instanţa de judecată, care aşteaptă să li se facă 
dreptate, sau pentru partea opusă, care adeseori, fără nici un temei, este 
hărţuită de maşina judecătorească.

În realitate, trei verigi ale ierarhiei judecătoreşti (tribunalele, Curtea de 
Apel, Curtea Supremă de Justiţie) şi instanţele economice sunt instanţe de 
recurs.

O astfel de situaţie contravine principiului recunoscut de dreptul pro-
cesual: examinarea în prima instanţă, examinarea în apel a problemelor de 
drept şi de fapt şi examinarea în recurs numai a problemelor de drept.

În ultimii ani acest subiect a suscitat multe discuţii.
Unii propun schimbarea competenţei tribunalului, făcându-l veriga de 

bază; instituirea tribunalului în fiecare judeţ şi formarea a trei curţi de apel; 
alţii propun lichidarea tribunalelor şi instituirea în locul lor a curţilor de apel. 
Se mai propune introducerea instituţiei de admisibilitate la Curtea Supremă 
de Justiţie şi anularea dreptului Procurorului General şi al adjuncţilor săi de 
a introduce recursuri în anulare în fiecare cauză.

Este cert că perfecţionarea în continuare a sistemului judecătoresc ar 
avea un impact pozitiv asupra societăţii. Ca urmare, instanţele specializate: 
de fond, apel şi recurs vor examina mai operativ cauzele, va spori accesul 
cetăţenilor la Curtea Supremă de Justiţie. Este anormal ca cetăţenii Republi-
cii Moldova să se adreseze direct la Curtea Europeană şi să nu aibă posibili-
tatea de a-şi apăra drepturile şi interesele legitime în propria ţară, în instan-
ţele legal formate.

De menţionat că o asemenea situaţie exista acum trei ani în Lituania, dar 
ea a fost schimbată prin revizuirea competenţei instanţelor.

În reformarea sistemului nostru judecătoresc ne putem conduce de 
experienţa majorităţii ţărilor europene.

7. De aici încă o problemă, pe care aş vrea să o abordez.
În baza prevederilor titlului V din Constituţie, a fost creată Curtea 

Constituţională – organ suprem al puterii judecătoreşti privind protecţia 
regimului constituţional. Însă Curtea Constituţională nu exercită justiţia 
constituţională în cauze concrete.

Specialiştii propun două căi de soluţionare a acestei probleme: prima – 
accesul cetăţenilor la Curtea Constituţională pentru a-şi apăra drepturile 
constituţionale, şi a doua cale – abilitarea fiecărei instanţe judecătoreşti cu 
dreptul de a sesiza Curtea Constituţională asupra excepţiilor de neconstitu-
ţionalitate a actelor juridice. Care cale este mai eficientă şi mai democratică: 
prima, a doua sau ambele? E cert că această problemă merită atenţie.

Un stat de drept, democratic nu poate funcţiona în condiţiile unei justiţii 
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imperfecte. Înfăptuirea propriu-zisă a justiţiei este prerogativa judecătorilor 
şi a instanţelor judecătoreşti, care sunt unicii responsabili de actul justiţiei. 
Însă celelalte ramuri ale puterii trebuie să-şi dea concursul la crearea condi-
ţiilor optime pentru funcţionarea autorităţii judecătoreşti.

Cu părere de rău, suntem nevoiţi să constatăm că în ultimii 5 ani nici 
Parlamentul, nici Guvernul n-au examinat desfăşurarea reformei judiciare în 
stat, cu toate că de nenumărate ori li s-a cerut să discute aceste probleme.

Sperăm că după actuala conferinţă societatea, forţele politice şi 
mass-media vor acorda atenţia cuvenită promovării reformei judiciare.

Pornind de la cele expuse, consider necesar să discutăm următoarele 
probleme:

1. Examinarea de către Guvern şi Parlament a modului în care se imple-
mentează reforma judiciară şi de drept în stat şi revizuirea Concepţiei aces-
teia. Unele compartimente ale concepţiei sunt deja depăşite, altele, având 
în vedere experienţa acumulată, necesită modificări. Este necesar să deter-
minăm perspectivele şi strategia reformei în viitor.

2. Elaborarea unui program de stat privind dezvoltarea şi întărirea siste-
mului judiciar.

3. Optimizarea competenţei instanţelor, a căilor de atac. Perfecţionarea 
accesului la justiţie.

4. Concretizarea funcţiilor Procuraturii.
5. Elaborarea unui nou mecanism de executare a hotărârilor instanţelor 

judecătoreşti.
6. Participarea populaţiei la înfăptuirea justiţiei şi creşterea încrederii 

populaţiei în actul justiţiei. Ridicarea responsabilităţii judecătorilor, întărirea 
independenţei judecătorilor şi a instanţelor judecătoreşti.

7. Accesibilitatea Curţii Constituţionale pentru cetăţeni în cauze de apă-
rare a drepturilor lor constituţionale sau abilitarea instanţelor judecătoreşti 
cu dreptul de sesizare a Curţii Constituţionale asupra excepţiilor de necon-
stituţionalitate a actelor juridice.

8. Determinarea strategiei şi perspectivei de formare a judecătoriilor 
specializate în cauze familiale, sociale, de contencios administrativ, de bre-
vete etc.

9. Formarea departamentului de administrare judecătorească.
În final, ţinem să menţionăm că scopul reformei judiciare şi de drept 

în mare măsură a fost realizat. S-au instituit principalele mecanisme care 
permit accesul cetăţenilor la justiţie.

Reglementările Constituţiei Republicii Moldova privind drepturile omu-
lui şi libertăţile fundamentale corespund celor mai înalte standarde inter-
naţionale, principalul garant al respectării drepturilor omului fiind instanţa 
judecătorească.
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Urmează să fie eliminate deficienţele semnalate şi să fie preluată experi-
enţa altor state în vederea perfecţionării mecanismelor existente.

Sper că problemele abordate în raportul vor fi discutate nu numai în 
cadrul conferinţei, dar şi de factorii de decizie din stat.

Publicat în revista „Curier judiciar”, a.2002,  
nr.1-2, pag.10
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CURTEA CONSTITUŢIONALĂ ŞI ROLUL EI 
ÎN EDIFICAREA STATULUI DE DREPT

Victor PUŞCAŞ

Şfîrşitul secolului XX a fost marcat printr-o adevărată explozie a ideilor 
constituţionalismului, care continuă să cîştige teren şi să-şi facă adepţi în 
întreaga lume, fiind singura cale de dezvoltare democratică a societăţii şi 
statului.

Din ideile reformatoare a sistemului de drept care în Republica Mol-
dova îşi ea startul la începutul anilor nouăzeci ideea justiţiei constituţionale 
nemijlocit este legată de traversarea perioadei de tranziţie de la unitarism 
la pluripartitism, de la conducerea centralizată la economia de piaţă, de la 
fostul stat sovietic la edificarea unui stat independent Republica Moldova, 
de la supraaprecierea apărării intereselor statului la apărarea drepturilor 
cetăţenilor şi răspunderea statului faţă de cetăţean.

Introducerea justiţiei constituţionale a fost condiţionată şi de necesita-
tea reorganizării tuturor ramurilor puterii în stat – legislativă, executivă şi 
judiciară, bazată pe principii noi şi standarde internaţionale.

Prin votarea la 29 iulie 1994 a Constituţiei, Parlamentul Republicii Mol-
dova a instituit cadrul juridic fundamental al noilor orientări în toate dome-
niile vieţii sociale. Organizînd într-o viziune nouă structurile statale, politice 
şi sociale, declarînd libertăţile publice, instituind echilibrul dintre ramurile 
puterii, Constituţia proclamă în articol unu că Republica Moldova este un 
stat de drept, democratic, în care demnitatea omului drepturile şi libertăţile 
lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, echitatea şi pluralismul politic 
reprezintă valori supreme şi sînt garantate. Astfel, Constituţia a fixat drep-
turile şi libertăţile fundamentale, principiile de funcţionare a instituţiilor sta-
tale şi obşteşti, strategia dezvoltării societăţii şi a statului. Totodată Consti-
tuţia a instituţionalizat şi structuri care să permită transpunerea efectivă în 
viaţă a acestor mari deziderate.

Un rol deosebit în realizarea principiilor constituţionale îi revine Curţii 
Constituţionale ca unica autoritate de jurisdicţie constituţională în Repu-
blica Moldova. Crearea Curţii Constituţionale în februarie 1995 a fost un 
pas logic şi indispensabil în procesul de formare a statului de drept în Repu-
blica Moldova, conferindu-i acestuia prin însăşi existenţa sa, un caracter 
democratic.

Conform art.134 din Constituţie, Curtea Constituţională, ca instituţie 
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statală, garantează supremaţia Constituţiei, asigură realizarea principiului 
separării puterii de stat în putere legislativă, putere executivă şi putere jude-
cătorească şi garantează responsabilitatea statului faţă de cetăţean.

Avînd în vedere aceste obiective majorie, legislatorul nu întîmplător a 
plasat Curtea, în textul Constituţiei, după ramurile puterii, consacrîndu-i un 
compartiment aparte, titlul V, şi conferindu-i atribuţii speciale.

În linii mari, Curtea Constituţională este chemată să garanteze principiul 
statului de drept – separarea şi echilibrul puterilor în stat. Astfel, ea are 
menirea să menţină echilibrul ramurilor puterii, să nu admită abuzuri şi 
contradicţii între ramurile puterii şi, totodată, să stimuleze colaborarea lor în 
exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit Constituţiei.

Curtea Constituţională este independentă de orice altă autoritate 
publică şi se supune numai Constituţiei. Competenţa ei nu poate fi contes-
tată de nimeni iar hotărîrile ei sînt definitive şi obligatorii.

Înaltul statut al acestei instituţii politico-jurisdicţionale este garantat prin 
reglementări constituţionale. Însă independenţa acestei instituţii nu poate 
fi limitată de nimeni. Ea se manifestă prin realizarea atribuţiilor ce îi revin.

Statutul Curţii Constituţionale are la baza sa cîţiva factori, care deter-
mină independenţa acestei instituţii. În primul rînd Curtea este chemată să 
soluţioneze exclusiv numai probleme de drept, acesta fiind o barieră în poli-
tizarea ei.

Principala funcţie a controlului constituţional constă nu în distanţierea 
de politică, dar în rezolvarea problemelor politice prin metode de drept. 
Dacă judecătorii s-ar situa deasupra sau înafara politicii, şi nu ar judeca poli-
tica, sau s-ar încadra în bătăliile politice, atunci justiţia constituţională s-ar 
„dizolva” în politică, iar judecătorii s-ar discredita.

Această restricţie este determinată îndeosebi şi de structura Curţii. 
Republica Moldova s-a adoptat modelul clasic european, la formarea acestei 
instituţii participînd toate ramurile puterii. Potrivit art. 136 din Constituţie, 
Curtea Constituţională se compune din 6 judecători, numiţi pentru un man-
dat de 6 ani. Doi judecători sînt numiţi de legislativ, doi de executiv şi doi de 
autoritatea judecătorească.

Astfel, sistemul “balanţelor şi contrabalanţelor” se păstrează şi la forma-
rea Curţii Constituţionale, una dintre funcţiile de bază a căreia este păstra-
rea independenţei ramurilor puterii şi menţinerea echilibrului lor.

Funcţia de judecător al Curţii Constituţionale este incompatibilă cu ori-
care altă funcţie publică sau privată. Judecătorilor Curţii Constituţionale li 
este interzis să facă parte dintr-un partid ori altă organizaţie social-politică 
sau să desfăşoare activităţile cu caracter politic ori antreprenorial. Toate 
aceste restricţii au un efect benefic, contribuind la consolidarea imparţiali-
tăţii judecătorilor.
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Dar mai există şi alţi factori.
Curtea Constituţională nu examinează nici o chestiune, dată în compe-

tenţa ei, din propria iniţiativă. Ea îşi desfăşoară activitatea numai la sesiza-
rea subiecţilor enumăraţi în lege.

Fiind o instituţie de drept, Curtea Constituţională apreciază constitu-
ţionalitatea actelor emise de autorităţi, şi nu raţiunea lor. Într-o serie de 
hotărîri ale sale Curtea a menţionat că ea nu este în drept să dea apreciere 
ramurilor puterii, ea nu le substituie şi nu se implică în activitatea lor. Hotă-
rîrile Curţii sunt expresia voinţei juridice a judecătorilor, liberă de raţiunea 
practică şi de viziunile lor politice.

Analiza problemelor asupra cărora se pronunţă Curtea scoate în evidenţă 
faptul că atribuţiile Curţii acoperă practic majoritatea principiilor constituţi-
onale, drepturilor şi libertăţilor fundamentale consfinţite în Legea Supremă: 
separaţia puterilor în stat, dreptul la proprietate, dreptul de a alege şi de a fi 
ales, accesul la justiţie, protecţia proprietăţii private, protecţia concurenţei 
loiale, libertatea comerţului şi activităţii de întreprinzător şi altele.

Atribuţiile de control înserează controlul constituţionalităţii legilor şi 
hotărîrilor Parlamentului, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a 
hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului, a tratelor internaţionale la care Repu-
blica Moldova este parte, precum şi a excepţiilor de neconstituţionalitate 
ridicate de Curtea Supremă de Justiţie.

În perioada care a trecut Curtea a supus controlului constituţionalităţii 
296 de acte normative, inclusiv legi, hotărîri, decrete etc.

Exercitînd justiţia constituţională, Curtea garantează în primul rînd 
supremaţia Constituţiei.

Orice act normativ este supus controlului constituţionalităţii prin prisma 
prevederilor art.7 din Constituţie, care stipulează că Constituţia Republicii 
Moldova este Legea ei Supremă şi nici o lege şi nici un alt act juridic care 
contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică.

Controlul constituţionalităţii actelor normative presupune compararea 
activităţii îndeplinite cu un anumit model de comportare. În cazul asigură-
rii supremaţiei Constituţiei, controlul constă în raportarea formelor de ela-
borare şi conţinutul diferitelor acte normative la prevederile în materie ale 
Constituţiei.

La exercitarea atribuţiei sale de examinare a constituţionalităţii actelor 
normative Curtea a adoptat o serie de hotărîri de importanţă majoră pentru 
democratizarea societăţii, apărarea proprietăţii private, anularea diferitelor 
restricţii asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Ne vom referi la cele mai actuale acte ale Curţii adoptate în anul 2002.
Prin hotărîrile nr.10 din 19 februarie 2002, nr.12 din 5 martie 2002, 



619

JUSTIȚIA CONSTITUȚIONALĂ

nr.13 din 14 martie 2002 şi avizul nr.2 din 30 iulie 2002. Curtea şi-a expus 
opinia asupra unor probleme privind administraţia publică locală.

Declarînd neconstituţională Hotărîrea Parlamentului nr.807-XV din 5 
februarie 2002 “Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale generale”, Cur-
tea a relevat că hotărîrea produce efecte juridice care aduc atingerea regi-
mului constituţional.

Prin fixarea datei alegerilor locale generale pentru 7 aprilie 2002, Par-
lamentul, de jure şi de facto, a întrerupt mandatul consilierilor locali aleşi 
pentru un termen de 4 luni. Constituţia şi cadrul legal existent, după cum a 
menţionat Curtea, nu investesc Parlamentul cu dreptul de a întrerupe man-
datul aleşilor locali. Fiind abilitat prin legea electorală să adopte hotărîri pri-
vind stabilirea datei alegerilor locale generale sau anticipate Parlamentul, în 
opinia Curţii, nu este însă în drept, potrivit art.54 alin.(1) din Constituţie, să 
suprime sau să diminueze drepturile şi libertăţile fundamental ale omului şi 
cetăţeanului.

Declarînd neconstituţionale un şir de dispoziţii privind funcţiile, drep-
turile şi atribuţiile organelor administraţiei publice locale cuprinse în Legea 
nr.186-XIV din 6 noiembrie 1998 “Privind administraţia publică locală”, 
Curtea a stabilit că legiuitorul a încălcat principiile autonomiei locale, ale 
descentralizării serviciilor publice, ale eligibilităţii autorităţilor administraţiei 
publice locale şi ale consultării cetăţenilor în problemele locale de interes 
deosebit.

Prin Hotărîrea din 5 martie 2002 Curtea a recunoscut constituţională 
Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2002 “Privind organizarea administra-
tiv-teritorială a Republicii Moldova”, cu excepţia sintagmei “... o dată în patru 
ani, cu cel puţin 6 luni înainte de alegerile parlamentare”.

Menţionînd dreptul constituţional al Parlamentului de a reglementa prin 
lege organică organizarea administraţiei publice locale, a teritoriului, precum 
şi regimul general privind autonomia locală, Curtea a stabilit, totodată, că 
restricţia temporală, instituită de legiuitor prin dispoziţiile art.17 alin.1 din 
Legea nr.764-XV, potrivit cărora formarea, desfiinţarea şi schimbarea sta-
tului unităţii administrativ-teritoriale poate avea loc numai o dată în patru 
ani, cu cel puţin 6 luni înainte de alegerile parlamentare, aduce atingere 
împuternicirilor colectivităţilor locale în exerciţiul autonomiei locale, îngră-
deşte dreptul cetăţenilor de aşi exprima opinia în cadrul consultărilor prin 
intermediul referendumului local, în orice problemă de interes deosebit.

Prin Hotărîrea nr.35 din 24 septembrie 2002 Curtea a recunoscut necon-
stituţională Hotărîrea Guvernului nr.1009 din 27 septembrie 2001, prin 
care a fost instituită inspecţia înainte de expediţie a mărfurilor neimportate. 
Curtea a relevat că, potrivit dispoziţiilor constituţionale, direcţiile principale 
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ale activităţii economice externe sînt aprobate de Parlament, iar Guvernul 
are obligaţia de a asigura realizarea politicii interne şi externe a statului şi de 
a adopta hotărîrii pentru organizarea executării legilor. Era necesar ca Par-
lamentul să adopte o lege, prin care să stabilească norme juridice primare 
şi generale cu caracter obligatoriu privind domeniul de aplicare, procedura 
de determinare a entităţii de inspecţie înainte de expediţie, drepturile şi 
obligaţiile membrilor, procedurile de examinare.

În procesul examinării cauzei, Curtea a considerat, totodată, necesar 
să extindă controlul constituţionalităţii şi asupra prevederilor art.12 alin.
(3) din Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe nr.1031-
XIV din 8 iunie 2000, conform cărora modul de implementare a inspecţiei 
înainte de expediţie îl stabileşte Guvernul, şi a constatat că Parlamentul ca 
ramură a puterii, nu este în drept să delege drepturile sale decît în cazurile 
strict indicate în Constituţie, de exemplu, delegarea legislativă prevăzută de 
art.1062 din Constituţie.

Parţial au fost recunoscute neconstituţionale şi alte acte normative pri-
vind drepturile omului, privatizarea întreprinderilor din sectorul electroe-
nergetic, relaţiile funciare şi bancare, impozitelor, bugetul asigurărilor soci-
ale şi altele.

Nu mai puţin importante sînt în viziunea noastră, hotărîrile Curţii prin 
care se recunoaşte constituţionalitatea unor acte normative. Soluţiile pro-
puse în hotărîri au avut drept efect stabilizarea situaţiei în diferite domenii 
ale vieţii social, creşterea încrederii populaţiei în instituţiile puterii.

De exemplu, la 19 martie 2002, examinînd controlul constituţionalităţii 
unor amendamente la Legea nr.1024-XIV din 2 iunie 2002 “Cu privire la 
cetăţenie” Curtea a menţionat că modul de retragere a cetăţeniei şi cea de 
acordare a cetăţeniei în baza art.23 alin.(1) lit. a) şi c) al Legii ţine exclusiv de 
dreptul intern al fiecărui stat, apreciind că pentru emiterea decretului Pre-
şedintelui Republicii Moldova privind retragerea cetăţeniei nu este nevoie 
ca dobîndirea frauduloasă a cetăţeniei Republicii Moldova să fie dovedită în 
instanţa de judecată.

Au fost recunoscute constituţionale un şir de amendamente privind 
exceptarea de la contenciosul administrativ a actelor administrative ce ţin 
de alegerea, numirea şi destituirea din funcţiile publice a persoanelor ofici-
ale de stat, exponente ale unui interes politic sau public deosebit; aflarea 
în funcţie a preşedinţilor şi vicepreşedinţilor judecătoriilor, tribunalelor şi 
ai Curţii de Apel pînă la expirarea termenului de 4 ani, care începe la data 
numirii lor în funcţie; impozitarea indemnizaţiei lunare viagere a judecăto-
rului; drepturile persoanelor ce aparţin minorităţilor naţionale, asigurarea 
controlului asupra armelor şi altele.
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Prin Legea nr.726-XV din 7 decembrie 2001 Parlamentul a modifi-
cat Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000, 
exceptînd astfel de la controlul contenciosului administrativ “actele admi-
nistrative cu caracter individual, emise de Parlament, de Preşedintele Repu-
blicii Moldova şi de Guvern în exerciţiul atribuţiilor prevăzute expres de nor-
mele constituţionale sau legislative ce ţin de alegerea, numirea şi destituirea 
din funcţie a persoanelor oficiale de stat, exponente ale unui interes politic 
sau public deosebit”.

Prin Hotărîrea nr.46 din 21 noiembrie 2002 Curtea a recunoscut consti-
tuţională această prevedere, indicînd că “Numirea persoanelor oficiale de 
stat într-o funcţie publică este întotdeauna rezultatul voinţei politice unila-
terale a Parlamentului, Preşedintelui ţării sau Guvernului, ei fiind aleşi sau 
numiţi în funcţie, şi nu încadraţi în temeiul legii civile, aceeaşi regulă a unila-
teralităţii aplicîndu-se simetric şi în cazul destituirii lor”.

O practică asemănătoare este caracteristică pentru Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului.

“Conform jurisprudenţei Curţii Europene – se arată în hotărîrea Curţii 
Constituţionale – litiile legate de ocuparea, promovarea şi încetarea exer-
ciţiului unei funcţii publice nu sunt considerate litigii de natură civilă şi, ca 
urmare, nu sunt acoperite de garanţiile cuprinse în art.6 § 1 din Conven-
ţie privind procesul echitabil. Argumentîndu-şi poziţia, Curtea Europeană 
a apreciat că exercitarea unei funcţii publice implică responsabilităţi în 
domeniul interesului general sau reprezintă o exercitare a puterilor oferite 
printr-o lege de drept public şi presupune întotdeauna deţinerea unei părţi 
din suveranitatea statului. Angagînd funcţionarii publici, oficialităţile sta-
tului urmăresc scopul legitim de a proteja statul şi interesele generale ale 
comunităţii. Astfel, între autorităţile statului şi funcţionării publici apare un 
angajament ce exprimă loialitatea şi încrederea reciprocă”.

Menţionăm că opoziţie asemănătoarea Curtea Constituţională a expuso 
şi în hotărîrile nr.16 din 28.05.98 şi nr.39 din 09.07.2001.

Prin Legea nr.382-XV din 19 iulie 2001 “Cu privire la drepturile persoa-
nelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor 
lor” au fost adoptate un şir de reglementări ce ţin de protecţia drepturilor 
minorităţilor naţionale.

O parte din ele au fost recunoscute constituţionale. Respingînd parţial 
sesizarea, Curtea Constituţională a invocat Documentul Reuniunii de la 
Copenhaga a Conferinţei pentru Dimensiunea Umană a O.S.C.E. care oblică 
ţările participante să respecte drepturile minorităţilor naţionale în coraport 
cu drepturile aparţinînd majorităţii.

Astfel, Curtea a menţionat că legislaţia în acest domeniu deja garantează 
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dreptul la cetăţenie într-o limbă minoritară, dreptul de a alege limba de edu-
care şi instruire a persoanelor, dreptul la educaţie preşcolară, la studii medii 
de cultură generală, medii de specialitate, tehnico-profesionale şi superi-
oare în limbile moldovenească şi rusă şi creează condiţiile necesare pentru 
realizarea dreptului cetăţenilor de alte naţionalităţi, care locuiesc în repu-
blică, la educaţie şi instruire în limba maternă a minorităţii naţionale.

Incluzînd în legea specială garanţiile prevăzute în legislaţia de bază în 
domeniul funcţionării limbilor, Parlamentul n-a încălcat limitele de compe-
tenţă.

Au fost recunoscute constituţionale în întregime sau parţial şi alte acte 
normative.

Concluzionînd, putem afirma că, punînd punctul pe “i”, prin hotărîrile 
sale, prin care au fost soluţionate diverse probleme de drept complexe, Cur-
tea stimulează procesele progresiste şi reformatoare în societate.

Asemenea atribuţii sunt prevăzute în legislaţie.
Controlînd constituţionalitatea unui act contestat, Curtea, conform art.6 

din Codul Jurisdicţiei Constituţionale, poate pronunţa o hotărîre şi în pri-
vinţa altor acte normative a căror constituţionalitate depinde în întregime 
sau parţial de constituţionalitatea actului contestat.

Examinînd cauza, Curtea se pronunţă nu numai asupra obiectului sesi-
zării. Dacă în procesul examinării unei cauze Curtea depistează lacune în 
legislaţie, care se datorează nerealizării unor prevederi ale Constituţiei, ea, 
conform art.79 din Codul Jurisdicţiei Constituţionale, atrag atenţia Parla-
mentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului sau altei instituţii 
statale, printr-o adresă, asupra oportunităţii lichidării acestora.

Prin Legea nr.1137-XV din 14.06.02 Parlamentul a recunoscut puterea 
juridică a adresei ca şi a oricărui alt act al Curţii. Completînd Legea cu privire 
la Curtea Constituţională a unui nou articol, 281 întitulat “Obligaţia auto-
rităţilor publice privind executarea Curţii Constituţionale” Parlamentul a 
conchis că “observaţiile (constatările) Curţii Constituţionale privind lacunele 
(omisiunile) reglementărilor normative, datorate nerealizării unor prevederi 
constituţionale, indicate în adresă, urmează să fie examinate de instanţa 
vizată, care în termen de cel mult 3 luni, va informa Curtea Constituţională 
despre rezultatele examinării”.

Au fost adoptate, concomitent cu hotărîrile pronunţate, mai multe 
adrese. ?????? Asemenea cazuri nu sunt unice.

Recent, la 21 noiembrie 2002 Curtea a examinat un şir de sesizări pri-
vind controlul constituţionalităţii unor amendamente la Legea contenciosu-
lui administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000.

În adresă, expediată Parlamentului Curtea a observat că, declarînd 
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prin hotărîrea sa drept constituţională completarea art.4 lit.a) cu sintagma 
“precum şi actele administrative cu caracter individual, emise de Parlament, 
de Preşedintele Republicii Moldova şi de Guvern în exerciţiul atribuţiilor 
prevăzute expres de normele constituţionale sau legislative, ce ţin de 
alegerea, numirea şi destituirea din funcţiile publice a persoanelor oficiale 
de stat, exponente ale unui interes politic sau public deosebit”, legislatorul 
n-a concretizat care persoane oficiale de stat, exponente ale unui interes 
politic sau public deosebit, cad sub incidenţa acestor prevederi.

Experienţa altor state în acest domeniu este diferită, fiind certă însă 
necesitatea respectării principiilor existente. Parlamentul urmează să dis-
cute constatările Curţii Constituţionale cuprinse în adresă şi să adopte o 
decizie.

O altă adresă a fost expediată Parlamentului în legătură cu examina-
rea cauzei privind controlul constituţionalităţii unor prevederi ale Tratatului 
între Republica Moldova şi Ucraina cu privire la frontiera de stat şi a Proto-
colului adiţional la Tratat, semnate la Kiev la 18 august 1999.

De menţionat, că constatarea Curţii cuprinsă în adresă nu este decît o 
opinie. Conform Legii nr. 1137-XV, este obligatorie examinarea adresei de 
către autorităţile publice şi informarea Curţii Constituţionale despre rezul-
tatele examinării în termen de cel mult 3 luni din momentul publicării ?????

O mare însemnătate în activitatea Curţii Constituţionale de menţinere 
a stabilităţii Constituţiei revine competenţei de emitere a avizelor asupra 
proiectelor de legi privind modificarea sau completarea unor articole din 
Constituţie. Pe parcursul activităţii Curţii au fost emise 19 avize asupra ini-
ţiativelor de revizuire a Constituţiei, ca rezultat au fost modificate şi com-
pletate, pînă în decembrie 2002, circa 30 de articole privind asigurarea unor 
drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, reglementarea activităţii auto-
rităţilor publice (Parlamentul, Preşedintele ţării, Guvernul), consolidarea 
autorităţii judecătoreşti.

În toate cazurile Curtea a avut în vedere că proiectele de legi constituţionale 
să nu depăşească limitele revizuirii Constituţiei, să corespundă exigenţelor 
privind caracterul suveran şi unitar al statului, să nu îngrădească drepturile 
şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor sau garanţiilor acestora.

Pe parcursul anului 2002 Curtea Constituţională a emis avize asupra ini-
ţiativelor de revizuire a art. 17, 18, 19, 72, 88, 110, 111, 112 şi de comple-
tare a Constituţiei cu un articol nou, 1111.

De menţionat că nu toate avizele au fost pozitive. De exemplu, pronun-
ţînd aviz pozitiv în privinţa instituirii în Republica Moldova a pluralităţii de 
cetăţenii, Curtea Constituţională a menţionat că ăn partea în care se exclud 
alin. (2) din art. 17, care prevede că “nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar 
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de cetăţenia sa şi nici de dreptul de a-şi schimba cetăţenia”, sintagmele “în 
temeiul hotărîrii instanţei de judecată” din art. 17 alin. (4) şi “atît în ţară” din 
art. 18 alin. (2) proiectul intră în contradicţie cu prevederile art. 142 alin. (2) 
din Constituţie”.

Vom analiza doar propunerea de a exclude din Constituţie posibilitatea 
extrădării “în temeiul hotărîrii instanţei de judecată”. Curtea a arătat în hotă-
rîrea sa că “dispoziţia constituţională cuprinsă în sintagma “în temeiul hotă-
rîrii instanţei de judecată” nu poate fi înlocuită cu sintagma “sau în condiţiile 
stabilite de legea organică”, întrucît astfel se elimină una din garanţiile con-
stituţionale de realizare a dreptului la cetăţenie. O dispoziţie constituţională 
nu poate fi substituită printr-o dispoziţie a legii organice, dat fiind faptul că 
în ierarhia actelor normative legile organice se află pe o treaptă inferioară 
faţă de legile constituţionale şi sînt subsecvente acestora”.

Credem, că această teză este aplicabilă şi celorlalte propuneri, care aduc 
atingere prevederilor constituţionale.

Reiterăm că, potrivit art. 142 alin. (2) din Constituţie, nici o revizuire nu 
poate fi făcută, dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi libertăţilor fun-
damentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.

Curtea a emis aviz negativ şi asupra propunerii de modificare a art. 
112 din Constituţie, întitulat “Autorităţile săteşti şi orăşeneşti”. Propune-
rea respectivă, constînd în alegerea primarilor de către consilii, vine în con-
tradicţie nu numai cu unele acte internaţionale, recunoscute de Republica 
Moldova, dar şi cu alte articole din Constituţie; art. 2 alin. (1), care statuează 
că suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii Moldova, care o 
exercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative; art. 38 alin. (1), 
conform căruia voinţa poporului constituie baza puterii de stat, iar această 
voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc în mod periodic prin sufra-
giu universal, egal, secret şi liber exprimat; art. 39 alin. (1) care statuează că 
cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a participa la administrarea tre-
burilor publice nemijlocit, precum şi prin reprezentanţii lor; art. 109 alin. (1) 
care stabileşte că unul din principiile de bază ale administrării publice locale 
este cel al eligibilităţii autorităţilor publice locale; art. 109 prevede,imple-
mentarea autonomiei locale şi descentralizarea serviciilor publice.

Atribuţiile de interpretare au ca obiect interpretarea Constituţiei. Pe par-
cursul activităţii Curţii au fost pronunţate 44 de hotărîri privind interpreta-
rea a 60 de articole.

Însă pe parcursul anilor 2001-2002 Curtea s-a pronunţat numai asupra 
art. 131 alin. (4) din Constituţie, explicînd că “a) prin orice amendament, care 
atrage majorarea sau reducerea veniturilor bugetare sau împrumuturilor, 
precum şi majorarea sau reducerea cheltuielilor bugetare, e necesar a 
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înţelege orice modificare a oricărei legi, care atrage majorarea sau reducerea 
veniturilor bugetare sau împrumuturilor, precum şi majorarea sau reducerea 
cheltuielilor bugetare, prevăzute de legea anuală a bugetului; şi “b) orice 
modificare, care atrage majorarea sau reducerea veniturilor bugetare sau 
împrumuturilor, precum şi majorarea sau reducerea cheltuielilor bugetare 
poate fi adoptată numai după ce este acceptată de Guvern”.

Numărul redus de astfel de sesizări în ultimii doi ani poate fi explicat în 
mod diferit prin creşterea calităţii pregătirii actelor normative sau reducerea 
esenţială echilibrului forţelor politice şi lipsa necesităţii de a convinge prin 
pătrunderea în sensul normelor constituţionale.

Atribuţiile de confirmare şi constatare vizează rezultatele referendumu-
rilor republicane, alegerilor Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Mol-
dova, circumstanţele ce justifică dizolvarea Parlamentului, demiterea Preşe-
dintelui Republicii Moldova sau interimatul funcţiei de Preşedinte, precum 
şi imposibilitatea Preşedintelui Republicii Moldova de a-şi exercita atribuţi-
ile mai mult de 60 de zile, rezolvarea chestiunilor ce ţin de constituţionali-
tatea unui partid şi altele.

În perioada parcursă Curtea Constituţională, prin Hotărîrea nr. 32 din 15 
iunie 1999, a confirmat rezultatele referendumului republican consultativ 
din 23 mai 1999 în problema schimbării sistemului de guvernare în Republica 
Moldova; prin avizul ??? din 26 decembrie 2000 a constatat circumstanţă 
care juridică dizolvarea Parlamentului de legislatura a XIV-a ??? de către 
majoritatea deputaţilor în Parlament a şedinţei publice speciale a Parlamen-
tului din 21 decembrie 2000 pentru alegerile repetate pentru funcţia de 
Preşedinte al Republicii Moldova; prin hotărîrile nr. 11 din 9 martie 1998 
şi nr.2 din 13 martie 2001 a confirmat rezultatele alegerii parlamentelor de 
legislatura a XIV şi a XV-a; prin hotărîrile din 21 decembrie 1996 şi 5 aprilie 
2001 a confirmat alegerea Preşedintelui Republicii Moldova domnii Petru 
Lucinschi şi Vladimir Voronin.

Se poate menţiona că pe durata activității sale Curtea n-a examinat încă 
nici o sesizare privind demiterea (suspendarea) din funcţie a Preşedintelui 
Republicii Moldova, ridicarea mandatului de deputat privind constituţiona-
litatea unui partid.

Analiza problemelor asupra cărora se pronunţă Curtea scoate în evidenţă 
faptul că atribuţiile Curţii în mare măsură acoperă practic majoritatea prin-
cipiilor constituţionale, drepturilor şi libertăţilor fundamentale consfinţite în 
Legea Supremă: separaţia puterilor în stat, dreptul la proprietate, dreptul de 
a alege şi de a fi ales, accesul la justiţie, protecţia proprietăţii private, pro-
tecţia concurenţei loiale, libertatea comerţului şi activităţii de întreprinzător 
şi altele.
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O problemă importanţă, actuală şi foarte mult discutată în legătură cu 
activitatea curţilor constituţionale europene şi implicit, a Curţii Constituţi-
onale a Republicii Moldova, o constituie eficienţa justiţiei constituţionale.

Probabil că la nivel de Parlament necesită să fie discutate propunerile 
privind extinderea competenţelor Curţii, avîndu-se în vedere posibilitatea 
cetăţenilor de a se adresa Curţii Constituţionale direct sau prin intermediul 
instanţei judecătoreşti de orice nivel. Aceasta va conduce la eficientizarea 
activităţii Curţii, îndreptată spre apărarea drepturilor şi intereselor legitime 
ale cetăţenilor. Pentru moment, în sistemul instanţelor judecătoreşti, numai 
Curtea Supremă de Justiţie este abilitată cu dreptul de a sesiza Curtea Con-
stituţională.

Extinderea acestor atribuţii cu atît este mai importanţă reieşind măcar 
din faptul că ___% din actele normative au fost recunoscute neconstituţio-
nale nu prin ridicarea excepţiilor de neconstituţionalitate la rezolvarea liti-
giilor dar prin sesizările deputaţilor, avocatului parlamentar şi altor subiecţi, 
ce nu fac parte din autoritatea judecătorească.

Se discută în contradictoriu şi asupra abilităţii Curţii Constituţionale cu 
dreptul de executare a controlului apriori asupra tratatelor internaţionale.

În acest capitol putem menţiona că Curtea a sistat procesul privind 
controlul constituţionalităţii unor prevederi ale Tratatului între Republica 
Moldova şi Ucraina cu privire la frontiera de stat şi a Protocolului adiţional 
la Tratat, semnate la Kiev la 18 august 1999, constatînd că reglementările 
naţionale, care guvernează problemele tratatelor internaţionale conţin 
lacune şi contradicţii. Conform legislaţiei internaţionale tratatele intrate 
în vigoare se execută. Pentru eliminarea contradicţiilor între legislaţia 
naţională şi cea internaţională Curtea a propus Parlamentului să examineze 
oportunitatea operării modificărilor necesare în legislaţia naţională în 
vederea aducerii acesteia în conformitate cu reglementările internaţionale.

O serie de probleme ridică şi necesitatea perfecţionării procedurii de 
exercitare a jurisdicţiei constituţionale, astfel încît ea să devină mai accesi-
bilă.

Astfel, în perioada marilor transformări prin care trece tînărul stat inde-
pendent – Republica Moldova, Curtea Constituţională, care are menirea să 
joace un rol pozitiv în făurirea statului de drept trebuie să devină mai efici-
entă, autoritatea ei în acest sens fiind incontestabilă.

Realizări. Probleme. Perspective
Fiind formată la 23 februarie 1995 Curtea Constituţională, ca un instru-

ment de asigurare a stabilităţii sociale şi păcii civice.
Însă trebuie să fie recunoscut faptul că Republica Moldova face abia 
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primii paşi în activitatea controlului constituţional. Curtea nu dispune de 
o experienţă bogată, este prea scrută distanţa parcursă pentru verificarea 
soluţiilor propuse în dezvoltarea societăţii şi a statului, încă nu s-a format 
cadrul legislativ optim de formare şi activitate a Curţii Constituţionale.

O problemă importantă, actuală şi foarte mult discutată în legătură cu 
activitatea curţilor constituţionale europene şi, implicit, a Curţii Constituţi-
onale a Republicii Moldova constituie eficienţa justiţiei constituţionale.

La nivel de Parlament necesită să fie discutate propunerile privind extin-
derea competenţelor Curţii, avîndu-se în vedere posibilitatea cetăţenilor 
de a se adresa Curţii Constituţionale direct sau prin intermediul instanţei 
judecătoreşti de orice nivel. Acesta va conduce la eficientizarea activităţii 
Curţii, îndreptată spre apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetă-
ţenilor. Pentru moment, în sistemul instanţelor judecătoreşti, numai Curtea 
Supremă de Justiţie este abilitată cu dreptul de a sesiza Curtea Constituţi-
onală.

Extinderea acestor atribuţii este justificată şi prin faptul că majoritatea 
actelor normative au fost recunoscute neconstituţionale nu în urma ridică-
rii excepţiilor de neconstituţionalitate la rezolvarea litigiilor, dar la sesiza-
rea deputaţilor, avocatului parlamentar şi altor subiecţi, ce nu fac parte din 
autoritatea judecătorească.

Se discută în contradictoriu şi asupra abilităţii Curţii Constituţionale de 
ași stabili limita sa de competență. În această ordine de idei menţionăm, că 
Curtea a sistat procesul privind controlul constituţionalităţii unor prevederi 
ale Tratatului între Republica Moldova şi Ucraina cu privire la frontiera 
de stat şi a Protocolului adiţional la Tratat, semnate la Kiev la 18 august 
1999, constatînd că reglementările naţionale, care guvernează problemele 
tratatelor internaţionale, conţin lacune şi contradicţii. Conform legislaţiei 
internaţionale, tratatele intrate în vigoare se execută. Pentru eliminarea 
contradicţiilor între legislaţia naţională şi cea internaţională Curtea a propus 
Parlamentului să examineze oportunitatea operării modificărilor necesare 
în legislaţia naţională în vederea aducerii acesteia în conformitate cu 
reglementările internaţionale.

La ora actuală o problemă de mare importanţă teoretică şi practică 
pentru societate şi stat este determinarea actelor normative care pot face 
obiectul controlului constituţionalităţii.

Problema comportă cîteva aspecte.
Conform art.31 alin.(2) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, 

pot fi supuse controlului constituţionalităţii numai actele normative adop-
tate după intrarea în vigoare a Constituţiei – 27 august 1994.

La 30 august 2001, adică după 6 ani şi 8 luni de la adoptarea legii, un 
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grup de deputaţi a contestat această prevedere. Curtea Constituţională a 
respectat sesizarea, deoarece Parlamentul, prin dispoziţiile tranzitorii din 
Constituţie, a stabilit mecanismul de lichidare a incompatibilităţii legislaţiei 
cu Constituţia: legislaţia adoptată pînă la 17 august 1994 se va supune con-
trolului constituţional de către comisiile permanente ale Parlamentului, iar 
controlul actelor normative intrate în vigoare după 27 august va fi de com-
petenţa Curţii Constituţionale.

Prevederi similare găsim în Constituţia Germaniei, potrivit căreia drep-
tul anterior continuă să fie în vigoare în măsura în care nu contravine Legii 
Supreme a acestui stat. Potrivit Constituţiei Spaniei, dispoziţiile ce intră în 
contradicţie prevederile Constituţiei sînt abrogate. În susţinerea acestei idei 
afirmăm că Constituţia este o lege şi în acest sens, fiind o lege ulterioară, 
abrogă, implicit reglementările contrare ale legilor anterioare, conform prin-
cipiului “lex posterior derogat prior”.

Menţionăm, că prin Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind 
actele legislative Parlamentul nu numai că a specificat puterea juridică a 
actelor normative adoptate în diferite perioade de timp dar şi a formulat 
mecanismul lichidării conflictelor şi paralelismelor în legislaţie, înlăturării 
discrepanţelor şi neclarităţilor în mecanismul juridic din stat.

O altă problemă importantă la ora actuală este stabilirea clară a cate-
goriilor de hotărîri ale Parlamentului şi ale Guvernului care pot fi supuse 
controlului constituţionalităţii hotărîrile cu caracter general, individual sau 
ambele categorii de acte.

Existenţa problemei se confirmă prin un şir de acte ale Parlamentului 
cum ar fi: Legea nr.793-XIV din 10 februarie 2000 privind contenciosul 
administrativ cu modificările ulterioare, Legea nr.1115-XIV din 5 iulie 2000 
privind o serie de modificări şi completări în constituţie, Legea nr. 780-XV 
din 27 decembrie 2001 privind actele legislative şi altele.

Însă specialiştii în materie, mai ales în materia contenciosului administrativ, 
susţin opinia că trebuie exceptate de la control constituţional nu numai 
actele individuale ale Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi 
Guvernului, dar şi toate hotărîrile Guvernului trebuie să fie exceptate de la 
controlul constituţional.

În calitate de argument specialiştii se referă la art. 102 alin. (2) din 
Constituţie, care stipulează că hotărîrile Guvernului se adoptă pentru 
organizarea executării ligilor, adică sînt acte inferioare legilor şi în caz de 
litigiu necesită să fie verificată legalitatea, dar nu constituţionalitatea lor.

Această opinie poate fi combătută printr-un alt argument, cuprins în art. 
135 alin. (1) din Constituţie, potrivit căruia Curtea Constituţională execută 
la sesizare controlul constituţionalităţii hotărîrilor Guvernului. Din această 
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dispoziţie rezultă că e vorba de toate hotărîrile Guvernului, fără excepţie, 
independent de forma lor juridică.

Însă art. 140 alin. (1) din Constituţie se referă numai la actele normative. 
Asemenea reglementări conţine şi Legea cu privire la Curtea Constituţională.

În ultimii ani, Curtea Constituţională, prin hotărîrile nr. 16 din 28 mai 
1998, nr. 39 din 9 iulie 2001, nr. 46 din 21 noiembrie 2002 şi altele, şi-a 
expus consecvent poziţia – controlului constituţionalităţii pot fi supuse 
numai actele normative.

În opinia noastră, în propunerile de revizuire a Constituţiei privind 
organizarea şi activitatea Curţii Constituţionale este necesar să fie 
concretizate atribuţiile Curţii în domeniul controlului constituţionalităţii 
actelor normative.

O serie de probleme ridică şi necesitatea perfecţionării procedurii de 
exercitare a jurisdicţiei constituţionale, astfel încît ea să devină mai accesi-
bilă.

Astfel, în perioada marilor transformări prin care trece tînărul stat inde-
pendent – Republica Moldova, Curtea Constituţională, care are menirea să 
joace un rol pozitiv în făurirea statului de drept, trebuie să devină mai efici-
entă, autoritatea ei în acest sens fiind incontestabilă.

Raport prezentat la a XII Conferință a Curților 
Constituționale din Europa, Brusel, 13-16 mai 
2002
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DREPTUL LA INFORMAŢIE

Victor PUŞCAŞ,

Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept 
cuprinde şi libertatea de a obţine sau de a furniza informaţii ori idei fără 
amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. Aceste prin-
cipii sunt consfinţite în articolul 10 din Convenţia Europeană pentru Drep-
turile Omului şi în articolul 32 din Constituţia Republicii Moldova. Mai mult, 
Legea Supremă a dedicat o normă aparte (art.34) reglementării dreptului 
la informaţie, în care se conţin stipulări deosebit de importante, cum ar fi: 
obligativitatea autorităţilor publice şi a mijloacelor de informare publică de 
a asigura informarea corectă a cetăţenilor şi a opiniei publice, interzicerea 
cenzurii asupra mass-media. Aceste prevederi constituie unul din criteriile 
de bază ale societăţii democratice, ale statului de drept.

O societate democratică, o societate sănătoasă necesită dezbateri în 
probleme de importanţă socială majoră, liberul acces la informaţie consti-
tuind o premisă fundamentală pentru participarea activă a cetăţenilor în 
procesul de adoptare a deciziilor. Activitatea în orice domeniu sau instituţie 
publica trebuie să fie transparentă la maximum. Solicitarea informaţiilor de 
către orice persoană nu are doar o funcţie cognitivă, ci, mai întîi de toate, 
constituie o modalitate de control asupra puterii de către societate. Cu cît 
mai repede se va conştientiza acest adevăr, cu atît mai degrabă vom depăşi 
numeroasele bariere ale secretizării, adeseori excesive.

Neîndoielnic, orice stat tinde să-şi protejeze anumite secrete, însă orice 
restricţie a libertăţii de exprimare, a accesului la informaţie trebuie să aibă 
motive şi argumente deosebit de serioase, nici o restricţie nu poate fi 
acceptată ca fiind legitimă, dacă nu există argumente convingătoare privind 
pericolul real pentru alte interese, la fel de importante. „Nu se vor impune 
restricţii ale libertăţii la informare decît dacă furnizorul de informaţie poate 
demonstra că restricţia este reglementată prin lege organică şi-i necesară 
într-o societate democratică pentru apărarea drepturilor şi intereselor legi-
time ale persoanei sau protecţiei securităţii naţionale şi că prejudiciul adus 
acestor drepturi şi interese va fi mai mare decît interesul public în cunoaşte-
rea informaţiei” (Legea privind accesul la informaţie, art. 7 (4).

În acest sens este semnificativ faptul că, pe parcursul întregii perioade de 
activitate, Curtea Constituţională a emis mia multe avize asupra unor iniţia-
tive de revizuire a Constituţiei, atenţionîd în toate cazurile ca proiectele de 
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legi constituţionale să nu îngrădească drepturile şi libertăţile fundamentale 
ale cetăţenilor sau garanţiile acestor. Ca garant al acestor principii constitu-
ţionale, Curtea a emis şi avize negative. Spre exemplu, Curtea s-a pronunţat 
de trei ori asupra iniţiativei de revizuire a art.54 din Legea Supremă care 
reglementează situaţiile privind restîngerea exerciţiului unor drepturi sau 
libertăţii. Astfel, la 17 martie 1997 şi la 9 februarie 1999 Curtea a emis avize 
negative asupra iniţiativelor depuse de un grup de 36 de deputaţi în Parla-
ment şi de Guvern de a institui anumite restricţii în drepturi pentru cazurile 
de situaţii excepţionale. Avizele respective au fost luate în considerare şi 
numai după această Curtea a avizat pozitiv iniţiativa repetată a Guvernului.

Tranziţia de la totalitarism la pluralism, de la conducerea centralizată la 
economia liberă, de la statul sovietic totalitar la edificarea unui stat inde-
pendent – Republica Moldova, de la supra-aprecierea funcţiei de apărare a 
intereselor statului la apărarea autentică a drepturilor omului şi răspunde-
rea statului faţă de cetăţenii săi este posibilă prin formarea mecanismelor 
juridice menite să asigure protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului, independenţa autorităţii judecătoreşti, libertatea presei, acce-
sul liber la informaţie etc., asigurîndu-se, după expresia lui Franklin Roos-
velt, „libertatea cuvîntului, libertatea conştiinţei, independenţa materială şi 
învingerea fricii”. La afirmarea acestor valori şi-a adus contribuţia şi Curtea 
Constituţională menită să garanteze supremaţia Legii Supreme, să asigure 
realizarea principiului separării puterilor în stat, să garanteze responsabili-
tatea statului faţă de cetăţean, să contribuie la democratizarea societăţii, să 
apere valorile statului de drept. În şapte ani de activitate Curtea Constituţi-
onală a examinat cîteva sute de sesizări prin care se contestau acte juridice 
ale Parlamentului, Preşedintelui ţării, Guvernului. O bună parte din ele se 
referă la protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Ast-
fel, în hotărîrea nr.1 din 11.01.2000, Curtea a remarcat: „Conţinutul drep-
tului la informaţie este complex. Textul constituţional – art.34 – garantează 
accesul persoanei la orice informaţie de interes public, care cuprinde: drep-
tul persoanei de a fi informată prompt, corect şi clar asupra măsurilor pre-
conizate şi mai ales asupra măsurilor luate de autorităţile publice, accesul 
liber la sursele de informare publică; posibilitatea persoanei de a recepţiona 
direct şi în bune condiţii emisiunile radio şi televizate; obligaţia autorităţilor 
publice de a crea condiţiile materiale şi juridice necesare pentru difuzarea 
liberă şi amplă a informaţiei de orice natură.

Garantînd dreptul la informaţie, Constituţia pune obligaţii corelative în 
sarcina autorităţilor publice: de a informa corect cetăţenii asupra proble-
melor de ordin public, dar şi de ordin personal; de a asigura prin serviciile 
publice dreptul la timp de antenă. Definirile şi detalierile făcute de către 
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legiuitor prin prevederile art.47 alin. (3) din Codul electoral nu aduc atingere 
nici dreptului persoanei de a avea acces la informaţie şi nici obligativităţii 
autorităţilor publice de a asigura informarea corectă a cetăţenilor”.

În altă hotărîre a Curţii Constituţionale (nr. 42 din 14.12.2000), adoptată 
în legătură cu sesizarea unor deputaţi în Parlament privind controlul 
constituţionalităţii unor prevederi din Legea audiovizualului, se relevă 
că, interdicţia de a îmbina retransmiterea cu conceperea, producerea şi 
emiterea de programe audiovizuale originale pe frecvenţele (canalele) 
pe care se efectuează retransmiterea programelor străine, exceptind 
publicitatea comercială, impusă instituţiilor audiovizualului din stat, vine 
în contradicţie cu dispoziţiile privind exercitarea libertăţii de opinie şi de 
exprimare, a drepturilor de a căuta, a obţine şi a răspîndi informaţii şi idei 
prin orice mijloace de informare, indiferent de frontiere.

Totodată, interpretînd art. 71 din Constituţie, Curtea Constituţională a 
remarcat: „Independenţa opiniei, consfinţită în această normă, este unul din 
elementele esenţiale ale statutului deputatului în Parlament şi are menirea 
de a garanta deputaţilor posibilitatea de a-şi exercita nestingherit mandatul 
de deputat. Independenţa opiniei nu este un privilegiu personal al deputa-
tului, ea are un caracter juridico-special şi este chemată să servească inte-
resele societăţii. Prin conţinutul său, această normă constituţională asigură 
protecţia deplină a deputatului în Parlament în exercitarea mandatului, îi 
garantează libertatea gîndirii şi acţiunilor, apărîndu-l împotriva persecuţiilor 
neîntemeiate, contribuind la activitatea şi independenţa lui neîngrădită”.

Pe de altă parte, Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului (art. 
10 alin.2) stabileşte că exercitarea drepturilor la libertatea de exprimare, de 
opinie şi de a obţine sau de a furniza informaţii poate fi supusă unor forma-
lităţi, condiţii, restrîngeri sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie 
măsuri necesare într-o societate democratică… Aceleaşi noţiuni se conţin şi 
în art. art. 32, 34 din Legea Supremă. Curtea Constituţională a ţinut cont de 
normele susmenţionate cînd a adoptat Hotărîrea nr.25 din 08 iunie 2000. 
Cităm: „Examinînd art. 7 şi art. 71 din Codul civil în redacţia Legii nr. 564-XIV 
sub raportul dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (3), art.16, art. 20, 
art. 24 alin. (1), art. 32, art. 34, art. 54, art. 55, Curtea constată că legiuitorul, 
prin articolele respective, n-a adus atingere drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale garantate de Constituţie

Curtea relevă că art. 7 şi art. 71 din Codul civil în redacţia Legii nr. 564-
XIV corelează deplin cu dispoziţiile constituţionale care apără şi garantează 
cele mai importante valori sociale, care statuează că îndatorirea primordială 
a statului este respectarea şi ocrotirea persoanei (art.16), asigurînd dreptul 
cetăţeanului la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti com-
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petente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele 
sale legitime (art.20)”.

De notat că problemele privind aplicarea în practica judiciară de către 
instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Convenţiei pentru Apărarea 
Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, precum şi a articolelor 7 şi 
71 din Codul civil au fost discutate în cadrul Plenului Curţii Supreme de Jus-
tiţie din 19 iunie 2000, cu participarea dlui Luzius Wildhaber, preşedintele 
Curţii Europene pentru Drepturile Omului. Interesul conducătorului acestui 
înalt organism european pentru problema aplicării legislaţiei respective vor-
beşte de la sine. În hotărîrea din 19.06.2000 Plenul a specificat, că rapor-
turile ce ţin de apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale sunt 
reglementate de un număr impunător de acte legislative, inclusiv de art. art. 
7, 71 din Codul civil. Cum s-a menţionat, Curtea Constituţională a recunos-
cut drept constituţionale aceste norme.

Aderarea la Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului 
şi a Libertăţilor Fundamentale, adoptarea Legii privind accesul la informaţie, 
racordată la rigoriile normelor internaţionale, includerea unor numeroase 
prevederi ce ţin de libertatea de exprimare şi liberul acces la informaţie în 
diverse acte normative constituie un pas înainte, pe făgaşul democratizării 
societăţii, construirii societăţii bazate pe drept. Dar a avea legi bune încă 
nu e totul. Ele trebuie să fie implementate, cunoscute şi respectate. Juriştii 
urmează să-şi aducă obolul la eficientizarea acestui proces complicat şi ane-
voios, pentru ca fiecare om să-şi cunoască drepturile sale, fiecare funcţionar 
să-şi cunoască obligaţiile şi responsabilităţile sale. Vorba înţeleptului – cu cît 
omul e mai luminat, cu atît e mai folositor patriei sale.

Publicat în ziarul „Dreptul” nr.6 din 07 martie 
a.2002, p.3
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JUSTIŢIA CONSTITUŢIONALĂ  
ȘI EDIFICAREA STATULUI DE DREPT 

(din experienţa Curţii Constituţionale a Republicii Moldova)

Victor PUŞCAŞ

Ideile constituţionalismului continuă să câştige teren şi să-şi facă tot mai 
mulţi adepţi în întreaga lume – ca singura cale de dezvoltare eficientă a 
societăţii şi statului.

Dintre ideile noi de reformare şi reconsiderare a sistemului de drept, 
de perfecţionare a legislaţiei, care au apărut şi s-au dezvoltat în Republica 
Moldova la începutul anilor “90, cel mai mare ecou în conştiinţa socială l-a 
avut ideea justiţiei constituţionale, indisolubil legată de trecerea de la statul 
sovietic la crearea statului moldovenesc independent, la pluralismul politic, 
de la economia strict centralizată şi de la proprietatea colectivă la economia 
de piaţă şi proprietatea privată, de la apărarea exclusiv a intereselor statului 
la apărarea drepturilor şi libertăţilor omului, la responsabilitatea statului faţă 
de cetăţean şi a cetăţeanului fată de stat.

Propunându-şi drept scop edificarea statului de drept, Republica Mol-
dova depune eforturi susţinute pentru asigurarea supremaţiei legii, inalie-
nabilităţii drepturilor fundamentale şi libertăţilor omului, apărării drepturilor 
şi intereselor persoanei. În procesul realizării acestor obiective Curtea Con-
stituţională, ca unica autoritate de jurisdicţie constituţională, întâmpină însă 
şi o serie de dificultăţi.

Este vorba în primul rând de inerţia gândirii juridice perimate. La înce-
put, în perioada statornicirii sale, activitatea Curţii Constituţionale a fost 
întâmpinată cu reticentă, suspiciune şi chiar cu o anumită irascibilitate, căci 
era pentru prima dată când o instituţie, care, în virtutea competenţelor con-
stituţionale, a recunoscut drept neconstituţionale unele acte emise de Pre-
şedintele ţării, de Parlament şi Guvern, când a fost creat un organ de stat 
abilitat cu asigurarea supremaţiei Constituţiei asupra celorlalte acte juridice.

In al doilea rând, este vorba de lipsa experienţei şi a tradiţiilor în dome-
niul constituţionalismului. Fiind însă conştienţi de necesitatea, de rolul şi de 
importanţa instituţiei de jurisdicţie constituţională, noi am adoptat modelul 
european de justiţie constituţională, dar într-o formă destul de trunchiată.

În al treilea rând, este vorba de lipsa bazei juridice proprii în sfera justiţiei 
constituţionale. Influenţa normelor juridice internaţionale asupra formării 
şi dezvoltării cadrului legislativ naţional poate fi considerată drept una din 
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particularităţile perioadei de tranziţie. În procesul elaborării şi adoptării 
legilor noi ne-am condus şi am luat drept bază unele dispoziţii ale actelor 
internaţionale, ceea ce adeseori a servit drept imbold pentru aderarea la 
diverse organizaţii politice şi economice şi pentru ratificarea tratatelor 
internaţionale. Acest fapt a fost determinat mai curând de factorii subiectivi 
decât de cei obiectivi.

In al patrulea rând, instituţiile democratice şi organele de stat continuă 
să se afle în proces de constituire, adeseori competenţele lor nu sunt strict 
şi explicit delimitate. Integrarea lor în structura administraţiei de stat ar fi de 
natură să contribuie la crearea unui mecanism juridic unitar, care să asigure 
activitatea în condiţii normale a statului şi a societăţii în ansamblu.

In cei şase ani de activitate Curtea Constituţională a Republicii Moldova, 
a cărei menire este, potrivit dispoziţiilor constituţionale, asigurarea separării 
puterilor în stat, menţinerea echilibrului lor şi a interacţiunii lor în procesul 
exercitării prerogativelor ce le revin, s-a afirmat ca o instituţie cu un mare 
potenţial, capabilă să garanteze supremaţia Constituţiei, bucurându-se de 
încrederea şi aprecierea generală.

Curtea Constituţională este nu numai un arbitru al puterilor, ci şi, în cali-
tatea sa de “legiuitor negativ”, prin întreaga sa activitate, ea contribuie la 
perfecţionarea legislaţiei în perioada de tranziţie, care se caracterizează prin 
apariţia şi cristalizarea unor noi tipuri de raporturi juridice.

Curtea Constituţională rezolvă exclusiv probleme de drept, ceea ce con-
stituie, într-un anumit sens, un obstacol pentru antrenarea ei în sfera poli-
ticului. Totodată, principalul scop al controlului constituţional rezidă nu în 
detaşarea de politic, ci în soluţionarea problemelor politice prin mijloace 
juridice. În cazul în care judecătorii se situează de asupra politicii, antrenân-
du-se totodată în lupta politică, justiţia constituţională se pierde în politică, 
discreditându-se astfel.

În Republica Moldova Curtea Constituţională s-a afirmat ca o instituţie 
independentă în ierarhia ramurilor puterii de stat. Competenţele şi atribuţiile 
Curţii sunt reglementate într-un titlu aparte al Constituţiei.

Curtea Constituţională este o instituţie de drept, şi nu o instituţie a fap-
tei, ea dă apreciere legalităţii actelor emise de autorităţi şi nu raţiunii lor. 
Intr-o serie de hotărâri ale sale Curtea a menţionat că ea nu este în măsură 
să dea apreciere unei ramuri a puterii sau alta, ea nu se substituie şi nu se 
implică în activitatea lor. Hotărârile Curţii constituie expresia voinţei juri-
dice a judecătorilor, libere de raţiunea practică şi de viziunile lor politice. 
Această situaţie este determinată, în opinia noastră, de următorii factori:

– Curtea Constituţională nu examinează nici o chestiune din proprie ini-
ţiativă. Ea exercită jurisdicţia constituţională numai la sesizarea subiecţilor 
prevăzuţi de lege;
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– judecătorii Curţii Constituţionale nu pot fi membri ai unui partid sau ai 
unei organizaţii politice;

– însuşi modul de constituire a Curţii Constituţionale este un factor de 
stabilitate, toate ramurile puterii (legislativă, executivă şi judecătorească) 
aleg, pe bază de paritate, câte doi judecători pentru acelaşi mandat, cu ace-
leaşi drepturi şi aceleaşi obligaţii;

– Curtea Constituţională este depolitizată şi graţie faptului că nu este 
abilitată cu funcţii de controlul a priori. Exercitând controlul a posteriori 
asupra constituţionalităţii actelor normative, Curtea nu se implică în activi-
tatea forţelor politice la etapa preliminară de elaborare şi adoptarea actelor 
juridice.

Justiţia constituţională, prin însăşi esenţa sa, este un fenomen polias-
pectual. În cele ce urmează mă voi opri asupra celor mai importante din 
treele:

– Curtea Constituţională asigură nu numai controlul constituţionalităţii 
actelor ce contravin Constituţiei, dar şi al procedurii de adoptare a lor. Tot 
aici pot fi raportate şi actele ce violează drepturile fundamentale şi libertă-
ţile cetăţenilor, consacrate de Constituţie;

– Curtea asigură activitatea organelor de stat în limitele Constituţiei 
şi, în cazurile necesare, interpretează prevederile Legii Supreme, pentru a 
soluţiona conflictele ce apar între ele;

– Curtea rezolvă, în limitele constituţionale, probleme care se referă la 
activitatea diverselor instituţii, bunăoară confirmă rezultatele desfăşurării 
referendumurilor republicane, constată circumstanţele ce justifică dizolva-
rea Parlamentului ş.a;

– Curtea adoptă hotărâri, al căror obiect îl constituie constituţionalitatea 
partidelor (şi a altor formaţiuni politice), ceea ce contribuie la crearea în 
cadrul constituţional a sistemului pluripartid.

Activitatea Curţii denotă că Curtea Constituţională a Republicii Moldova 
nu numai că a reuşit să facă dovada unui înalt profesionalism şi a imparţia-
lităţii în procesul exercitării jurisdicţiei constituţionale, dar şi a adus o con-
tribuţie substanţială la crearea în ţară a unui climat politic şi moral stabil, 
la edificarea statului democratic de drept pe calea adoptării unor hotărâri 
juridice obiective, pe calea soluţionării divergenţelor şi contradicţiilor dintre 
diverse ramuri ale puterii.

In această scurtă perioadă de timp de numai 6 ani Curtea Constituţio-
nală a adoptat o serie de hotărâri progresiste de importanţă majoră pentru 
asigurarea schimbărilor democratice, apărarea proprietăţii private, anularea 
diferitelor restricţii asupra apărării drepturilor şi libertăţii cetăţenilor.

Totodată, în procesul exercitării justiţiei constituţionale, Curtea se con-
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fruntă cu numeroase dificultăţi în realizarea plenară a dispoziţiilor consti-
tuţionale, care stipulează că Curtea Constituţională garantează supremaţia 
Constituţiei şi responsabilitatea statului în faţa cetăţeanului şi a cetăţeanu-
lui în faţa statului. Competenţele Curţii, consacrate în legea cu privire la 
Curtea Constituţională în vigoare, sunt vădit insuficiente pentru realizarea 
dispoziţiilor constituţionale.

În această perioada a transformărilor de amploare care au loc şi a 
promovării reformelor noi nu am reuşit să elaborăm un mecanism eficient 
de reglementare constituţională a problemelor de drept, de optimizare a 
dezvoltării constituţionale a ţării noastre.

Acum, când am reuşit să acumulăm o anumită experienţă în exercita-
rea justiţiei constituţionale, avem tot temeiul să vorbim despre necesitatea 
modernizării constituţional-juridice a Curţii Constituţionale. În prezent se 
află în proces de elaborare proiectul unei noi legi cu privire la Curtea Con-
stituţională. El include propuneri privind extinderea competenţelor Curţii, 
care au în vedere posibilitatea cetăţenilor de a se adresa Curţii Constituţi-
onale nemijlocit sau prin intermediul instanţei judecătoreşti de orice nivel. 
Aceasta va imprima activităţii Curţii Constituţionale îndreptate spre apăra-
rea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor un caracter mai eficient. 
La moment, în sistemul instanţelor judecătoreşti, numai Curtea Supremă de 
Justiţie este abilitată cu dreptul de a sesiza Curtea Constituţională.

Este necesar să se stabilească clar ce categorie de hotărâri ale Parla-
mentului şi ale Guvernului este în drept Curtea Constituţională să le supună 
controlului constituţionalităţii: hotărârile care includ norme juridice gene-
rale sau acele cu caracter individual, sau şi unele şi celelalte. Nici Constitu-
ţia, nici legislaţia în vigoare nu dau un răspuns clar la această întrebare. Este 
necesar de asemenea să se elaboreze un mecanism de control al constitu-
ţionalităţii actelor juridice emise de organele administraţiei publice locale.

În condiţiile descentralizării administraţiei publice şi ale unei largi 
autonomii a formaţiunilor administrativ-teritoriale şi autonome este necesar 
să se elaboreze un mecanism care să permită contestarea constituţionalităţii 
actelor juridice adoptate de către organele administraţiei publice centrale.

Este necesar de asemenea să se examineze chestiunea privind forţa juri-
dică şi consecinţele avizelor Curţii Constituţionale la proiectele de legi de 
revizuire a Legii Supreme. Nici Constituţia, nici legislaţia în vigoare nu regle-
mentează limitele competenţei Curţii în această privinţă. Astfel, nu este clar 
dacă legile de revizuire a Constituţiei pot constitui obiect al controlului con-
stituţionalităţii de către Curtea Constituţională. Este necesar să se concre-
tizeze ce anume constituie obiect al controlului în cazul dat: constituţiona-
litatea textului legilor de revizuire a constituţiei sau respectarea procedurii 
de înaintare, examinare şi adoptare a lor.
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Se discută pe larg şi asupra abilitării Curţii Constituţionale cu dreptul de 
a exercita controlul a priori asupra actelor legislative – înainte de trimiterea 
lor pentru promulgare, precum şi asupra acordurilor internaţionale – înainte 
de ratificarea şi intrarea lor în vigoare.

O serie de probleme ridică şi necesitatea perfecţionării procedurii de 
exercitare a jurisdicţiei constituţionale, astfel încât ea să devină mai acce-
sibilă.

Într-un cuvânt, experienţa de 6 ani de activitate a Curţii Constituţionale 
ne permite să tragem concluzia că, în condiţiile separării puterilor, 
consolidării statului de drept şi instituţiilor lui democratice, această instituţie 
este absolut necesară, iar activitatea ei poate fi cu adevărat eficientă numai 
în cazul în care vor fi create condiţii optime pentru exercitarea justiţiei 
constituţionale. Pentru aceasta însă se impune:

– crearea unui mecanism care să asigure executarea necondiţionată a 
hotărârilor Curţii Constituţionale;

– reglementarea normativ-juridică completă şi clară a organizării şi acti-
vităţii Curţii Constituţionale;

– asigurarea pregătirii profesionale înalte a judecătorilor şi lucrătorilor 
aparatului Curţii Constituţionale;

– crearea bazei ştiinţifice şi tehnico-materiale necesare pentru asigura-
rea activităţii eficiente a Curţii Constituţionale.

Crearea mecanismului care să asigure executarea necondiţionată a hotă-
rârilor Curţii Constituţionale constituie una din sarcinile prioritare ale con-
strucţiei de stat. Neexecutarea hotărârilor Curţii Constituţionale generează 
lipsa de respect faţă de justiţie, ceea ce nicidecum nu contribuie la consoli-
darea legalităţii şi a ordinii de drept. Chestiunea privind eficienţa hotărârilor 
Curţii Constituţionale este strâns legată de aspectele juridice ale activităţii 
sale, care de asemenea necesită a fi perfecţionate.

Curtea Constituţională, care are menirea să joace un rol pozitiv în întă-
rirea legalităţii şi crearea în Republica Moldova a statului de drept unitar 
trebuie să devină mai eficientă, iar autoritatea ei în acest sens este incon-
testabilă.

Raport prezentat la Conferința internațională 
“Justiția constituțională la intersecția secolelor”, 
Moscova, 1-2 noiembrie 2001
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АТТЕСТАЦИЯ – КАРА НЕБЕСНАЯ  
ИЛИ НЕОБХОДИМАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ?

Виктор Пушкаш

В судейской среде – бунт. Некоторые судьи, вдохновленные попу-
листскими лозунгами о независимости и несменяемости, выражают 
несогласие с предстоящей аттестацией. Поскольку конституционные 
полномочия (5 или 10 лет) у большинства из них истекают, они пре-
тендуют на утверждение в должности до достижения предельного 
возраста – 65 лет. Высший Совет Магистратуры всерьез взялся за 
совершенствование механизма аттестации судей и в первую очередь 
– требований, предъявляемых к кандидатам на должность судьи.

Очевидно, что существующий механизм непригоден, поскольку 
далек от идеала и не позволяет отделить слабых от сильных. В силу 
своего несовершенства он нередко порождает в обществе нездоро-
вые разговоры. Однако Исполком Ассоциации судей выработал свой 
вариант Положения об аттестации судей, и сейчас Высший Совет 
Магистратуры в затруднении – какой вариант принять. Но междуна-
родные организации, ознакомившись с обоими вариантами Положе-
ния, немедленно отреагировали на проект, предложенный Ассоциа-
цией судей.

Например, Ассоциация американских адвокатов (ABA-CEELI), 
основываясь на опыте проверки знаний судей в США и аналогичной 
практике, внедренной в некоторых государствах постсоветского про-
странства, решительно заявила, что проект, подготовленный Испол-
комом Ассоциации судей, никак не будет способствовать повышению 
авторитета судебной власти и росту доверия к ней со стороны обще-
ственности. Также подчеркивается, что ABA-CEELI «может прекратить 
оказание технической и финансовой помощи судебным властям Мол-
довы», если при аттестации не будут соблюдены такие принципы, как 
«анонимность, объективность, требовательность, безопасность, раз-
деление ответственности, гласность и мониторинг». Высказал заин-
тересованность в транспарентности и укреплении судебной власти в 
Молдове и Всемирный банк.

В некоторых СМИ, различных опросах общественного мнения, в 
публичных выступлениях часто дается отрицательная оценка судам: 
мол, судьи предвзяты, необъективны, волокитят дела, потворствуют 
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преступным элементам и т.п. Во многих случаях становится обидно 
читать и слушать такие высказывания, так как невооруженным глазом 
видно, насколько они надуманны и необъективны.

Только один пример. В этой связи интересна позиция газеты 
«Кишиневские новости». В одной из недавних публикаций редакция 
безудержно хвалит суды, утверждая, что за «последние три года про-
тив «Кишиневских новостей» было возбуждено более трех десятков 
исков» и «из всех заявленных удовлетворен был один-единственный, 
да и то лишь потому, что мы пропустили срок, в течение которого 
можно было подать апелляцию».

Наверное, читатели были шокированы столь блистательной оцен-
кой, так как гораздо чаще встречают в этой газете негативные мате-
риалы о деятельности судебных инстанций. Многие из них наверняка 
зададут себе вопрос: как и чем добилась газета выигрыша такого 
количества исков? Ведь на той же странице, справа, они прочтут 
обратное о судах, а листая газету дальше, увидят, что она оспаривает 
даже решение Пленума Высшей судебной палаты, пытаясь опреде-
лить, кто прав, а кто не прав.

Не стану анализировать эту контрастность, отмечу только, что 
наряду с хорошим, действительно поучительным анализом положе-
ния дел в правосудии, зачастую встречаются сверхнегативные оценки. 
Они, на мой взгляд, появляются тогда, когда рассматриваются гром-
кие дела, связанные с переделом собственности, дела, затрагива-
ющие ведомственные, групповые и тому подобные интересы, когда 
влиятельные лица любой ценой хотят добиться желаемых решений и 
пытаются формировать негативные мнения о работе судов.

Судьи об этом знают, и я уверен, что в подавляющем большинстве 
случаев во главу угла они ставят закон. Однако необходимо честно 
признать, что и в судейской среде встречаются случаи отклонения от 
требований закона, о чем информируется общественность. По дан-
ным фактам нами принимаются соответствующие меры.

Но я хочу поделиться мыслями именно о качественной стороне 
самого судейского корпуса, о том, в состоянии ли судьи осознать себя, 
как часть государственной власти, готовую нести ответственность за 
объективное и беспристрастное отправление правосудия. Я не наме-
рен анализировать многочисленные объективные факторы, которые 
помимо воли судьи отрицательно влияют на уровень отправления 
правосудия. Остановлюсь на одном – кадры.

До начала 90-х годов плохая или хорошая, но существовала апро-
бированная временем методика подбора и расстановки кадров. Была 
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и четкая система внешнего и внутреннего контроля. Эффективно рабо-
тал механизм переподготовки кадров, судьи всех судебных инстанций 
через каждые пять лет переизбирались.

После 1990 года система рухнула. Стал пропагандироваться прин-
цип независимости и несменяемости судей. Под необходимость реа-
лизации этого лозунга фактически были отменены всякие формы 
работы с судьями. Более того, некоторые судьи стали очень болез-
ненно реагировать на любые высказывания о работе судов, расцени-
вая их как попытки вмешательства извне. Вольно или невольно они 
стали формировать новую психологию судей, которую коротко можно 
сформулировать так: не дают то, что необходимо, значит можно рабо-
тать с прохладцей или даже вовсе не работать, проявлять равнодушие 
к тем, кто приходит в суд. Они считают, что под грузом объективных 
трудностей могут быть простительны даже отклонения от судейских 
норм поведения т.п.

Такой подход стал практиковаться отдельными молодыми кадрами, 
пополнившими судебную систему в 1990-1996 гг. (а это более поло-
вины от общего количества судей). Некоторые из них «вошли» в судеб-
ную систему с завышенными требованиями, связанными с реализа-
цией собственных интересов. И эти выводы подкрепляются фактами. 
Несколько судей попали на скамью подсудимых, несколько – уволены 
или были вынуждены «уйти» под давлением некоторых фактов. Кроме 
того, немало судей привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кодекс судебной этики дважды отклонялся съездом судей. Этот 
важный документ был принят только под угрозой проведения через 
Парламент 4 февраля 2000 года на конференции судей, созванной 
Высшим Советом Магистратуры.

Некоторые судебные инстанции, созданные в ходе судебной 
реформы, стали работать на 1-2 года позже, что вызывало у многих 
граждан недовольство судебной системой. А между тем, для всех 
новых инстанций были созданы минимальные условия для отправле-
ния правосудия. Следовало рассмотреть хотя бы те дела, по которым 
проходили граждане, находящиеся под стражей.

Только в 1996 году удалось открыть Республиканский центр пере-
подготовки судей. В этот период хаотично подбирались и кандидаты 
в судьи. До создания Высшего Совета Магистратуры в 1995 году под-
бор кадров и внесение предложений для назначения на должность 
де-факто курировал один человек – министр юстиции. Эта процедура 
фактически сохранилась и после формирования органа самоуправле-
ния судей, ибо его обслуживание осуществлялось по-прежнему аппа-
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ратом Министерства юстиции. Перелом в кадровых вопросах наме-
тился только в 1999 году.

К этому периоду законодатель завершил принятие необходимой 
законодательной базы для формирования третьей ветви власти – 
судебной. При Высшем Совете магистратуры были созданы две кол-
легии: дисциплинарная, состоящая из 12 судей, и квалификационная, 
в состав которой вошли 15 человек, в т.ч. 12 судей. Все судьи, вошед-
шие в коллегии, избраны самими судьями. Кстати, из 11 челнов Выс-
шего Совета Магистратуры шесть – судьи.

Иными словами, законодатель создал для судебной власти свои 
руководящие органы, ответственные за организацию и престиж этой 
ветви государственной власти, которая должна быть способной раз-
решать правовые конфликты. Независимость судей была передана в 
руки самих судей и, как указано в Правиле № 1 Кодекса профессио-
нальной этики, «Судья, осуществляя правосудие, уважает предостав-
ленную ему Конституцией РМ независимость».

Некоторые судьи очень болезненно реагируют на любые непо-
нравившиеся высказывания по поводу организации работы судебных 
инстанций, воспринимая их как покушение на свою независимость. 
А напрасно. Пора понять, что если мы не хотим, чтобы кто-то управ-
лял нами, то должны создавать механизмы внутреннего контроля, 
уметь самостоятельно освобождаться от людей, случайно попавших 
в судейский корпус.

Чтобы сформировалась судебная власть, заслуживающая доверие 
граждан, нужны транспарентность и гласность в ее деятельности. 
Необходимы объективные механизмы отбора судей: при начальном 
назначении на должность до 5 лет, при назначении до достижения 
предельного возраста, при повышении в должности, присвоении ква-
лификационного класса и т.п.

Сейчас началась аттестация судей, которые после 5 или 10 лет 
работы, в связи с истечением срока назначения, должны быть пред-
ложены для назначения на должность до 65 лет. В общей сложности 
будут аттестовываться более 200 судей.

Некоторые судьи боятся аттестации, и это естественно. В послед-
ние годы изменилась законодательная база, появились новые отрасли 
права, которые раньше не преподавались: частное, международное, 
торговое, налоговое, экологическое, таможенное и ряд других. Вхож-
дение Молдовы в многочисленные международные организации, 
ратификация сотен и сотен договоров привели к тому, что между-
народное право не на словах, а на деле стало частью национального 
законодательства.
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Практически, в связи с проведением экономической, аграрной, 
административной и других реформ, коренным образом изменились 
правоотношения во всех сферах общества. Поэтому судьи должны 
обладать новыми знаниями. Отсюда и страх. К сожалению, система 
сформирована в основном из судей, прошедших обучение по старым 
программам.

И мы это учитываем. Стараемся не проводить аттестацию фор-
мально и в то же время не растерять бездумно кадры. С одной сто-
роны, судьи должны самосовершенствоваться. С этой целью Высший 
Совет Магистратуры составил программу для каждого судьи, по кото-
рой он работает самостоятельно. Программа рассчитана на тот уро-
вень знаний, которым должен обладать судья. Она также включает 
в себя перечень законодательных актов, международных договоров, 
постановлений Пленума Высшей судебной палаты, о существовании 
которых судья должен знать и уметь их правильно применять.

Второй этап: судьи, которые должны аттестовываться, прошли 
двухнедельные курсы усовершенствования. Полученные знания помо-
гут им при аттестации. Проведение аттестации само по себе особых 
возражений не вызывает: это требование предусмотрено законом. 
Накал страстей достигает апогея при определении самого механизма 
аттестации. Ведь законодательно институт аттестации до сих пор не 
проработан.

Буквально на днях Парламент вернул Правительству на доработку 
законодательную инициативу относительно порядка проведения атте-
стации государственных служащих. Судебная система располагает 
законом, регламентирующим аттестацию, однако он далек от совер-
шенства. А нас, судей, подгоняет время. У многих судей истекают кон-
ституционные полномочия. Поэтому мы решили подготовить проект 
временного регламента, который предусматривает, что аттестуемый 
сдает письменный экзамен. Аттестация проводится гласно, с участием 
наблюдателей от международных правовых организаций и государ-
ственных органов республики, представителей других ветвей власти. 
Против чего категорически возражают некоторые лидеры Ассоциа-
ции судей, представив на рассмотрение Высшего Совета Магистра-
туры свой вариант проекта. Здесь уже боязнь обоюдная: или слишком 
«высокие» требования при аттестации, или возможность «пропустить» 
через аттестацию недостойных.

Выходи один – создать объективный механизм оценки знаний 
судей: с одной стороны, устранить чрезмерную опеку над квалифи-
кационной коллегией со стороны Высшего Совета Магистратуры, а с 
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другой – исключить возможные недооценки со стороны квалифика-
ционной коллегии. Нужна система, которая позволит обеспечить пол-
ную транспарентность и возможность взаимопроверки.

Наряду с работой над единым проектом Регламента аттестации 
судей я проинформировал о сложившейся ситуации Парламент и 
попросил уточнить закон «О квалификационной коллегии и аттеста-
ции судей» в части определения механизма аттестации, или дать тол-
кование понятию «аттестация».

В любом случае, необходимые знания нужны ежедневно каждому 
судье, ведь от его действий порой зависят не только судьбы, но и 
жизнь людей. Мы не можем больше мириться с существующим коли-
чеством элементарных судебных ошибок, ведущих к отмене решений 
и возвращению на новое рассмотрение множества судебных дел. От 
этих требований Высший Совет Магистратуры не отступит.

Опубликовано в журнале «Экономическое 
обозрение», №14, апрель, 2000г.
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DIMINUAREA SAU ÎNTĂRIREA  
ROLULUI PROCURORULUI?

Victor Pușcaș 

Cu interes am citit materialul intitulat „Să ne debarasăm de interesele 
departamentale”623 semnat de Parascovia Copacinschi, șef adjunct al secției 
analitică a Procuraturii Generale, ca în cele din urma să rămân dezamăgit și 
chiar șocat de unele afirmații si concluzii, pe marginea cărora doresc să-mi 
expun părerea.

Autorul, fiind un lucrător analitic, supune unei analize minuțioase modi-
ficările introduse in legislație începând cu anul 1991 si mai târziu care au 
avut drept scop perfecționarea activității instanțelor judecătorești. De fapt, 
aceste modificări în, viziunea autorului, au condiționat reconsiderarea valo-
rilor în detrimentul învinuirii, care, la rândul său influențează sporirea infrac-
ționalității. Astfel, în procesul penal procurorul a fost transformat din parti-
cipant al procesului în parte, adică a fost inclus în noțiunea de pârți, dar el 
nu poate fi subînțeles ca parte-pârți, deoarece nare nici un interes personal.

În procesul civil au fost reduse considerabil sarcinile procurorului limitân-
du-i participarea numai la acțiunile intentate de el și aceasta a cauzat con-
secințe ireparabile. Pe tot cuprinsul materialului sunt înșirate raționamente 
și sentințe de felul: pentru atingerea scopurilor și intereselor ambițioase, 
departamentale a avut loc izbăvirea de asesori populari a sporit numărul 
judecătorilor un număr enorm de сauzе se judесă cu anii; numărul саuzеloг 
eхzaminate de instanțele de fond s-а redus›; autorii proiectelог au folosit 
legile simiIагe :ale altor țâri în procesul căruia au omis cu bună știință acele 
dispoziții care erau în favoarea participanților la procesul judiciar sau au 
schimonosit sensul altora pentru a fi favorabile instanțelor judecătorești și 
irealizabile pentru participanții la proces nu sa ținut cont în deplină măsură 
de principiul proclamat privind asigurarea priorității drepturilor și libertăți-
lor persoanei , precum și protejării lor urmărindu-se doar scopul favorizării 
puterii judiciare … cele menționate denotă caracterul favorabil al legii întru 
activitatea instanțelor judecătorești fiind totodată evident detrimentul pâr-
ților în proces și multe altele Tot odată, constată autorul pas cu pas că au 
fost luate toate măsurile necesare întru afirmarea organelor procuraturii în 
condițiile unui stat nou care-și declara independența, iar procuratura schim-
bându-și statutul constituțional organizațional funcțional intrând în autori-
623 Parascovia Copacinschi. Să ne debarasăm de interesele departamentale. Legea și viața nr 11, 1997
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tatea judecătorească apără ordinea legală, drepturile și libertățile cetățeni-
lor, contribuie la exercitarea justiției în condițiile legii.

După cum vedem, totul e clar modificările la legislația ce reglementează 
activitatea instanțelor judecătorești au urmărit atingerea scopurilor ambi-
țioase, departamentale favorabile iar procuratura pas cu pas se afirmă ca 
o instituție solidă care în linii mari rezolvă toate problemele. Nu-i este clar 
doamnei P. Copacnschi numai conținutul sintagmei „ procuratura contri-
buie la înfăptuirea justiției nedefinitivarea de către legislator a conținutului 
acestei sintagme la părerea autorului a favorizat diminuarea rolului procu-
rorului în sistemul organelor de drept care pe lingă funcțiile de învinuire mai 
este obligat să apere drepturile și libertățile cetățenilor în cadru procesului 
judiciar protejând astfel interesele publice

De rolul prосurоcuroruli în prосesul judiciar. este îngrijorată nu numai 
d-na P. Cоpaсinsсhii. Să amintim unele аfirmаtii ale pгocurоrilоr, fасutе 
in ultimii ani și anume: combaterea criminalității .. – este una din sагсinile 
esențiale ale judесătоriеi, dacă un oarecare mесanism de stat (se are în 
vedere judecătoria) – nu соntгibuie la învingerea criminalității, înseamnă 
că o stimulează (numai procuratura ca organ de supraveghere. . . е in stare 
să controleze legitimitatea dесiziilor judiciare624. La З1 mai 1994 un ziar625 
ne sugera idеiа de a situa puterea judiciară deasupra celor două ramuri ale 
puterii de stat pentru a o face necontrolabilă, ceia ce in opinia noastră este 
inadmisibil. De asemenea ziarul indică că „precum ne arată practica judiciară 
din ultimii 7 ani, hotărârile judecătorești constituie una din cauzele creșterii cri-
minalității”, avându-se probail în vedere unele decizii judecătorești nelegi-
time, neadecvate sau necărturare și ambițioase626.

Asemenea afirmații sânt caracteristice esenței funcțiilor de suprave-
ghere, supraveghere totalitatră exercitată pe parcursul a zeci și zeci de ani. 
Să ne amintim și de rolul procurorului și а judecătorului până în ultimii 7 ani 
(acest termen îl numesc procurorii). Procurorul în cadrul regimului totalitar, 
conducîndu-se de legea URSS din З0 noiembrie 1979 cu privire la procu-
ratura uniunii R.S.S se ocupă numai de supravegherea executării legilor în 
cadrul examinării cauzelor în toate instanțele de judecată în fiecare cauză 
hotărârea sentința încheierea sau decizia să fie legale și întemeiate, iar hotă-
rârea, sentința, încheierea și decizia să fie puse în executare la timp în con-
formitate cu prevederile legale. 

Dar ce sa schimbat în ultimii 7ani? Chiar și la 4 august 1992 la adop-
tarea noii Legi cu privire la Procuratura Republicii Moldova, Parlamentul 
sub influenta factorilor care nici de cum nu permiteau diminuarea rolului 
624 Parascovia Copacinschi. Legea și viața, nr.2, 199З
625 Nezavisimaia Moldova din З1 mai 1994 
626 Cotidianul Flux, nr.194 ,1997



647

JUSTIȚIA CONSTITUȚIONALĂ

procurorului, a împuternicit procuratura în linii mari iarăși cu funcțiile de 
supraveghere: supravegherea generală, supravegherea respectării legilor de 
către organele de cercetare prealabilă și de cercetare penală, supraveghe-
rea legalității hotărârilor judecătorești, supravegherea executării legilor în 
locurile de recluziune , de executare a pedepsei și a altor măsuri de con-
strângere stabilite de instanța judecătorească precum și în instanțele de psi-
hiatrie judiciară, fiind nevoit să se limiteze la concluzia, că după efectuarea 
reformei judiciare în legea indicată se vor face modificările de rigoare. 

În procesul penal, și nu numai penal, procurorul exercitând funcțiile de 
supraveghere avea un rol pasiv – era reprezentant, pe când judecătorul 
fiind responsabil de lupta cu criminalitatea, îndeplinea rolul de acuzator, 
fiind obligat să se conducă de cunoștința de clasă, la început revoluționară 
iar apoi socialistă, era dator să adune probe ( dacă socotea că nu sunt 
suficiente) pentru a argumenta învinuirea. Între altele, renunțarea de către 
judecător la învinuire sau micșorarea de către el a capetelor de acuzare nu 
erau obligatorii pentru judecători.

Nu întâmplător, în practica judiciară aproape că nu erau sentințe de 
achitare, se știa că instanța judecătorească ierarhic superioară nu va rezista 
sub presiunea procurorului și va anula orice sentință de achitare. În cel mai 
bun caz, instanța se încumeta să trimită dosarul la o cercetare suplimentară, 
unde des se îngropa neîntorcându-se mai mult în judecată. Judecătoria în 
conștiința socială era cunoscută, nu ca o instituție menită să facă dreptate, 
dar mai mult ca o instituție de învinuire, instituție represivă.

Astăzi în Republica Moldova există o altă situație.
Odată cu adoptarea Constituției, cu intrarea Republicii Moldova în cele 

mai prestigioase organzine internaționale, societatea tinde să realizeze alte 
idei. Conform constituției, Republica Moldova este un stat de drept demo-
cratic, în care demnitatea omului drepturile și libertățile lui, libera dezvol-
tare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic, reprezintă valori 
supreme și sunt garantate.

Асeste idei pot fi realizate prin noi mecanisme: formarea unei puteri 
judiciare independente de influenta și controlul altor ramuri ale puterii de 
stat, crearea unui mecanism efectiv de apărare a drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului, formarea unui mecanism de apărare a libertății 
presei și altele.

Conform articolului 6, art.114-125 din constituție, legislatorul nu numai 
că a proclamat separația puterilor de stat, dar și a format puterea jude-
cătorească ca putere egală în drepturi cu cea legislativă și cea executivă. 
Reieșind din prevederile constituționale, puterea judecătorească nu se mai 
înscrie în rolul de cenușăreasă a societății, iar procuratura nu mai poate fi 
instituție intermediară și îndeplini efectiv funcțiile de supraveghere.
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Materializând prevederile constituționale, legislatorul a reorganizat siste-
mul judecătoresc a introdus o nouă instituție – apelul, în cadrul căreia cetă-
țenii au posibilitatea să prezinte noi probe în instanța de apel, iar ultima este 
obligată să aprobe noi hotărâri fără a întoarce cauzele la o nouă examinare.

A fost materializat în linii mari accesul persoanelor fizice și juridice la 
justiție, au fost introduse noi căi de atac împotriva hotărârilor judecătorești, 
care permit cetățenilor să nu cerșească dreptate în alte instanțe, ci să se 
adreseze direct în instanțele judecătorești.

A fost schimbat iarăși rolul judecătorului, obligându-l să efectueze justi-
ția numai conform legii. Or, activitatea judecătorilor poate fi apreciată prin 
realizarea următoarelor valori: cât de just aplică legea și face dreptate, cât de 
echitabilă este hotărârea, cât de efectiv se restabilesc drepturile încălcate 
etc., având în vedere că constituția (art.124-125) nu prevede efectuarea 
de către procuratură a supravegherii activității judecătorești, legislatorul a 
introdus câteva modificări și în legislația ce ține de activitatea procuratu-
rii627. Aceste modificări nu diminuează rolul procurorului ci invers, procuro-
rul devine responsabil pentru lupta cu criminalitatea și apărarea efectivă a 
drepturilor omului numai nu prin supraveghere dar prin participare directă.

Realizând prevederile constituționale, legislatorul la 1iulie 1995 a intro-
dus principiul contradictorialității. Conform articolului 29 din „legea cu pri-
vire la Procuratură”, procurorul susține acuzația de stat în toate dezbaterile 
judiciare, în toate cauzele, în toate cauzele penale, în baza principiului con-
tradictorialității. Lichidând instituția de cercetare suplimentară, legislatorul 
la obligat pe procuror să participe la examinarea tuturor cauzelor penale, la 
examinarea probelor și depunerea de noi probe în argumentarea învinuirii.

Mai mult ca atât, în corespundere cu art.221 CPP, procurorul care par-
ticipa la examinarea cauzei penale este în drept, fără a cere dosarul din 
judecată, să modifice printr-o ordonanță învinuirea adusă inculpatului în 
cadrul anchetei preliminare în sensul agravării ei, dacă materialele dosarului 
mărturisesc incontestabil că el a săvârșit o astfel de infracțiune, aducând la 
cunoștința inculpatului și apărătorului lui noua învinuire, după care exami-
narea dosarului continua. Dacă în cadrul examinării dosarului se stabilește, 
că inculpatul a săvârșit o altă infracțiune care influențează calificarea învi-
nuirii aduse lui, procurorul dispune de dreptul de a cere dosarul un termen 
de până la 2 luni pentru cercetarea noii infracțiuni și înaintarea noii învi-
nuiri în fața instanței de judecată. Renunțarea procurorului la învinuire sau 
modificarea acuzării sunt obligatorii pentru instanța de judecată. Chiar dacă 
instanța de judecată nu este de acord cu renunțarea procurorului la acu-
zare, instanța este obligată să pronunțe sentință de achitare.
627 Legile din 21.07.1995 nr.551-XIII și din 26.12.1995 nr.701-XIII.
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Iar conform articolelor 307, 328, 365, 369 CPP procurorul este în drept, 
folosind căile ordinare și extraordinare de atac, să atace orice sentință cu 
care el nu este de acord în instanța judecătorească ierarhic superioară, 
inclusiv Curtea Supremă de Justiție. Cconform statisticii judiciare, în 1995 
au fost condamnați 14999 de cetățeni, inclusiv la privațiune de libertate 
3325 cetățeni, achitați 212 cetățeni, în 1996 respectiv: 14468, 3045, 316; 
În 1997 – 14726, 3075, 344.

Dar cum au folosit procurorii căile de atac ca să fie anulate deciziile jude-
cătorești (nelegitime, nerealiste, necapturare și ambițioase)?

În anul 1995 procurorii au înaintat 798 de recursuri, în 1996 – 716, iar 
în 1997 – 804 recursuri. Bineînțeles, că nu toate recursurile au fost admise.

Astfel, Parlamentul a încercat să ridice rolul procurorului și în procesul 
civil, cu toate că nici Constituția nici Convenția Europeană pentru apărarea 
drepturilor omului nu prevăd participarea procurorului ca reprezentant al 
statului în cauzele civile, deoarece se încalcă principiul egalității pârților în 
fața instanței de judecată. Reieșind din acest principiu fundamental, pâr-
țile in procesul civil trebuie să dispună de posibilități echivalente de a-și 
apăra poziția asupra problemelor de fapt și de drept, și nici una nu poate 
fi favorizată de către stat în raport cu cealaltă. Înaintarea acțiunii și parti-
ciparea procurorului în interesul unei pârți (simt reproșul că procurorul nu 
reprezintă interesele cuiva ci numai legea), este un avantaj esențial față de 
partea adversă care nu dispune de dreptul de a fi apărată de un procu-
ror-reprezentant al statului, și nu are nici posibilitatea de a angaja un avocat 
Nerespectând la părerea noastră nici Constituția, nici Convenția Europeană 
menționată, legislatorul, probabil reieșind din perioada de trecere destul de 
complicată pentru unele pături ale societății la obligat pe procuror să inten-
teze acțiuni civile când se impune apărarea drepturilor și intereselor mino-
rilor, bătrânilor, handicapaţilor, persoanelor aflate în dependență materială 
sau de serviciu și în interesele statului și a societății. În aceste cazuri, pro-
curorul se poate folosi de aceleași căi de atac în instanțele judecătorești 
ierarhic superioare, însă odată cu adoptarea legii cu privire la avocatul parla-
mentar din 17 octombrie 1997 nr.1349-XIII intrată în vigoare la 11 decem-
brie 1997, și formarea Centrului drepturilor omului, funcțiile procurorului 
în cauzele civile, în opinia noastră merită revăzute și aduse în concordanță 
cu Constituția. În orice caz, având în vedere mărirea volumului de lucru al 
procurorilor și creștere însemnătății lor în procedura judiciară, Parlamentul 
prin hotărârea din 26 decembrie1995 a mărit numărul procurorilor cu 107 
unități și au fost formate noi structuri ale procuraturii.

Ce întrebări apar citind materialul semnat de P. Copacinschii?
Să promovăm reformele sau să ne întoarcem la situația inițială?
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Să formăm noul mecanism juridic în conformitate cu Constituția și actele 
juridice internaționale la care Republica Moldova este parte sau să restabi-
lim vechiul Mecanism juridic?

Să contribuim la formarea statului de drept sau să reanimăm regimul 
totalitar, în care era bine știut locul și funcțiile procurorului locul și funcțiile 
judecătorului?

Dar ce propune dna. P. Copacinschi pentru a nu admite diminuarea rolu-
lui și sarcinilor procurorului în sistemul organelor de drept?

Poate trebuie să ignorăm constituția – să părăsim organismele internați-
onale, să ridicăm frontierele Moldovei, să respingem standardele internați-
onale prevăzute de declarația Universală a Drepturilor omului de Convenția 
Europeană pentru protecția drepturilor omului și altele?

Poate e necesar de a întoarce procesul judiciar și procedura judiciară în 
poziția inițială de acum 6-7 ani care ar corespunde statutului procurorului 
în viziunea doamnei P. Copacinschii, adică judecătorului să-i fie reîntoarse 
funcțiile de acuzator iar procurorului funcțiile de supraveghetor?

Or, necesitatea promovării reformei judiciare şi de drept, condierăm că 
este indiscutabilă.

Odată cu intrarea în vigoare în Republica Moldova a Convenției Euro-
pene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale628, 
reforma a căpătat un caracter ireversibil. S-a creat o nouă situație care cere 
insistent promovarea reformelor.

Dar, consider că pentru a nu admite diminuarea rolului procurorului, şi 
mai departe diminuarea justiției ca atare, e necesar de a reorganiza cele-
lalte instituții din stat care sunt obligate să contribuie la înfăptuirea justiției. 
Procurorul, la părerea noastră, astăzi e lipsit de posibilitatea de a prezenta 
acuzarea la nivelul cuvenit. Se știe că procedura de anchetă prealabila și de 
cercetare penală este prea formalizată. Din momentul săvârșirii crimei și 
până la adoptarea sentinței trec nu numai luni, dar chiar și ani. Nu rare ori 
se pierd sau se devalorizează probele. În final, adese ori se ia o decizie care 
discreditează justiția. De aceia, este necesar de a reorganiza ancheta penală 
și procuratura, de a întări rolul procurorului anume în organizarea acumulării 
probelor și a prezentării acuzării în instanța de judecată. Așa funcții nu pot fi 
realitate prin supraveghere. În prezent, un procuror asigură supravegherea 
respectării legilor de către organele de anchetă prealabilă și de cercetare 
penală, și altul susține acuzația de stat în instanța de judecată. Conside-
răm că ambele funcții e necesar să le îndeplinească o singură persoană. 
Cu descoperirea crimelor este necesar să se ocupe inspectorii de politie, 

628 Ratificarea de către Parlamentul RM a Convenției Europene pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale.12 septembrie 1997.
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în dependență de specializare ori de gradul social periculos al crimei, până 
la identificarea bănuitului din momentul stabilirii bănuitului se include acel 
procuror care va asigura acuzarea în instanța de judecată. Anchetatorii actu-
ali ar putea fi trecuți în rândurile inspectorilor de politie sau a procurorilor, 
legislatorul proclamând principiul contradictorialității, trebuie să perfecțio-
neze și procedura judiciară. Actuala procedură în cazurile simple sau foarte 
periculoase și complicate, este aceiași cu citarea pârților, interogarea mar-
torilor, efectuarea expertizelor etc. Practica multor țâri ne sugerează ideea 
de simplificare a procedurii judiciare, ceia ce ar permite soluționarea mai 
operativă a cauzelor penale. Probabil, astăzi nimeni nu poate fi satisfăcut 
de activitatea instanțelor judecătorești, a procuraturii, a poliției sau a altor 
instituții statale.

Se cer schimbări, findcă instanțele judecătorești nicidecum nu pot activa 
eficient fără reorganizarea procuraturii și a anchetei preliminare. Trebuie să 
fim conștienți de acest fapt, și cea mai mare greșeală este căutarea argu-
mentelor pentru a menține rolul procurorului în poziția de supraveghetor. 
Aceasta ar însemna că nu prea ne-am îndepărtat de regimul totalitar în care 
se realizau funcțiile de supraveghere a procuraturii. Aceasta ar însemna și 
excluderea responsabilității procuraturii în privința luptei efective cu crimi-
nalitatea, apărării efective a drepturilor și libertăților omului, apărării efec-
tive a intereselor statului și societății. După dispariția sistemului administra-
tiv de comandă, funcțiile procuraturii sau schimbat, procuratura a devenit 
o parte a mecanismului de înfăptuire a justiției în stat. Și nu prin supra-
veghere, dar prin participarea directă la apărarea drepturilor și intereselor 
legale ale persoanelor fizice și juridice. În acesta direcție și este necesar de 
a perfecționa legislația și de a întări rolul procuraturii.

N-am dori să trecem cu vederea așa afirmații ale autorului, ca: izbăvirea 
de asesorii populari, un număr enorm de cazuri se judecă cu anii, reducerea 
numărului de cauze examinate de instanțele de fond, sporirea numărului de 
judecători și multe altele, prin care semnatarul articolului constată înrăutăți-
rea înfăptuirii justiției, deoarece în privința acestora societatea deja a fost 
informată629.

Merită atenție și concluzia despre eficacitatea supravegherii efectuată 
de către procuratură privind dosarele civile, despre care doamna Copacin-
schi afirmă că lipsirea procuraturii de acesta funcție a cauzat consecințe ire-
parabile Specialiștii cunosc situația când supravegherea se efectua nu numai 
de procuratura dar și de Judecătoria Supremă ( cu toate că nu supraveghe-
rea era funcția ei principală).în ordine de supraveghere în anii 1992-1996, 

629 Nezavisimaia Moldova din 30 iunie,1 iulie,12 septembrie 1995, Buletinul Curții Supreme de Justiție nr. 
2 din 1996, nr.3, 1997
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persoanele cu drept de a introduce proteste din Judecătoria Supremă, au 
înaintat în total 2184 de proteste în cauzele civile, în timp ce procuratura a 
înaintat numai 1096 proteste dintre care 869 au fost admise.

Sistemul judecătoresc reorganizat și noua procedură civilă nu prevede 
introducerea recursurilor în ordine de supraveghere, însă luând în consi-
derație perioada de trecere când cetățenii încă nu cunosc noua procedură 
civilă legislatorul prin lege630 a mai păstrat vechia supraveghere. În alin.4 al 
legii nominalizate legislatorul a indicat că hotărârile judecătorești intrate 
în vigoare până la 27 august 1996 în termen de un an– se are în vedere 
până la13 februarie 1998 nu pot fi atacate cu recurs în anulare în Curtea 
superioară de Justiție de Procurorul General în caz de încălcare a normelor 
dreptului procesual sau material păstrându-se dreptul de a cere dosarul civil 
și de a suspenda executarea hotărârii judecătorești în cauză. În anii 1992-
1996 judecătoriile au adoptat 137800 hotărâri în cauzele civile însă în peri-
oada prevăzută de legea indicată ( la ziua pregătirii acestui material) au fost 
introduse numai 148 de recursuri.

Atunci ce ar însemna reacția procurorilor la schimbările introduse: elibe-
rarea de supraveghere sau introducerea responsabilității?

Credem că e mai simplu să supraveghezi lucrul cuiva, decât să fii respon-
sabil de situație. Legislatorul eliberându-l pe procuror de funcția de supra-
veghere, la obligat să pună umărul la înfăptuirea justiției.

E gata oare? Cred că nu prea și nu de aceia că procurorii nu o doresc. 
Principalul este de a le crea condiții pentru ași onora funcțiile în condițiile 
unui stat nou. Cu o poziție din materialul dnei P. Copacinschii sunt absolut 
de acord – este necesară perfecționarea procedurii civile, administrative și 
penale pentru a exclude erorile judiciare. La ședința plenului Curții supreme 
de justiție din 14 noiembrie 1997 a fost examinată practica aplicării noii 
proceduri civile și penale, paralel cu darea unor explicații instanțelor jude-
cătorești, au fost pregătite un șir de propuneri pentru perfecționarea legis-
lației în cauză. După primirea avizelor de la instituțiile care au atribuții de 
aplicare a procedurii civile și penale, propunerile vor fi definitivate și pre-
zentate în parlament.

Despre care și ale cui ambiții și interese departamentale poate fi vorba? 
Ar fi bine ca toate instituțiile jurisdicționale, inclusiv și procuratura, să răs-
pundă cu fapte concrete la apelul din titlul articolului de a ne debarasa de 
interesele departamentale. 

V.P.

630 Legea pentru modificarea și completarea Legii cu privire la organizarea și funcționarea instanțelor jude-
cătorești din 17 decembrie 1996 nr.1043 întrată în vigoare la13 februarie 1997
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P.S. Sper că polemica mea cu procurorii să nu se răsfrângă asupra relații-
lor de conlucrare profesională dintre Curtea Supremă de Justiție și Procura-
tura Generală. Problemele enunțate urmează a fi soluționate în primul rând 
de legislator, iar noi ca slujitori ai justiției să ne orientăm la apărarea valorilor 
supreme prevăzute de Constituție în vederea creării statului de drept. Cu 
prilejul Zilei profesionale doresc tuturor colaboratorilor Procuraturii urări de 
bine, prosperitate și sănătate. 

Publicat în revista „Legea și viața” nr 1,1998 
pag.4
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ЗАКОН. ТОЛЬКО ЗАКОН, И НИЧЕГО, КРОМЕ ЗАКОНА…

Виктор ПУШКАШ,

На протяжении многих лет суду отводилась роль Золушки: вершить 
правосудие с оглядкой на интересы государства при заботливом внима-
нии партии и под недремлющим «оком государственным», как еще Петр 
I называл прокуратуру. И речи не могло быть о том, чтобы суд находился 
на вершине пирамиды правоприменительной деятельности. Суд ста-
вился в один ряд с прокуратурой, следствием, органами дознания.

В партийных документах суду отводилось место, как правило, 
после прокуратуры и задачи ставились такие же, как перед проку-
ратурой, органами государственной безопасности и внутренних дел: 
решительными мерами бороться с преступностью, осуществлять про-
филактику правонарушений и прочее.

По закону суд обязывался собирать доказательства, разрешать 
дела, руководствуясь революционным, а позже социалистическим 
правосознанием. Действовала обвинительная, агрессивная судебная 
система, идеологически ориентированная на постоянное укрепление 
тоталитарного режима.

Однако ветер перемен достиг и судебной системы. Но, как только 
суды заговорили о независимости, о превращении нынешней системы 
судопроизводства в систему, отвечающую интересам человека, сразу 
же забили тревогу.

Некоторые государственные и политические мужи, не разобрав-
шись, увидели в суде, как укрепляющемся институте власти, своего 
политического конкурента. Услышав о высказываниях типа «судеб-
ная власть», «вынесение решения только в соответствии с законом», 
«недопустимость вмешательства в дела правосудия в любой форме», 
«независимость суда» и т.п., восприняли это как покушение на законо-
дательную и исполнительную власти.

Не об этом ли свидетельствовало высказывание в газете «Незави-
симая Молдова» от 31 мая 1994 года, когда утверждалось, что «пред-
принимаются попытки поднять судебную власть над остальными 
двумя ветвями власти, сделать ее неконтролируемой, что является 
недопустимым». После такого рода высказываний у наиболее забот-
ливых персон за «судьбу» государства возникли опасения. Не хотят ли 
суды вообще захватить власть в стране?
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В период подготовки и принятия судебно-правовой реформы нача-
лась даже дискредитация суда.

Как ни странно, этому способствовала в первую очередь пози-
ция некоторых юристов (см.журнал «Закон и жизнь» за 1993 год № 
1, 2, газеты «Независимая Молдова» за 31.05.1994 г., 12.07.1994 г., 
20.08.1994 г. и другие). Не прекратились эти нападки и после при-
нятия Конституции – Основного закона, когда казалось, что расстав-
лены все акценты. Может быть, это делалось и делается от непонима-
ния необходимости проведения реформы или незнания ее основных 
положений. Может быть из-за боязни некоторых работников право-
охранительных органов, что в процессе реформы им будет трудно 
преодолеть новый для них психологический барьер. А может быть, – 
как говорил великий мыслитель Макиавелли, – «Нет дела, устройство 
которого было бы труднее, ведение опаснее, а результат сомнитель-
нее, нежели замена старых порядков новыми. Кто бы не предприни-
мая данное начинание, его ожидает враждебность».

Нужна ли обществу судебная реформа?
Да, ибо немало граждан, сталкивающихся с правоприменительным 

механизмом, остаются разочарованными. Об этом свидетельствует 
опрос, проведенный в г.Кишиневе в январе 1994 года (см. «Вечерний 
Кишинев» за 22.03.1994 г.). Хотя этот опрос проведен в коридорах 
и залах судов с гражданами, которых трудно назвать беспристраст-
ными, его результаты должны нас насторожить.

Недовольны существующим правоприменительным механизмом 
и многие юристы (см. «Закон и жизнь» № 2 за 1993 г.). Из 160 опро-
щенных юристов более 60% оценили престиж судьи в обществе как 
«сравнительно низкий».

Состояние нашего общества свидетельствует о том, что оттягивать 
с проведением судебной реформы, которую с полным основанием 
можно назвать реформой всех реформ в государстве, больше нельзя.

Вспомним, что говорил великий русский реформатор Столыпин о 
реформах и о путях их проведения: «Промедление с реформами, чем 
бы оно ни мотивировалось, многократно увеличивает их цену для 
общества».

Правда, он предупреждал: «Реформы нельзя проводить руками 
тех, кто заинтересован в старых порядках».

Не претендуя на истину в последней инстанции, хочу высказать 
некоторые соображения по поводу судебной реформы.
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I. Судебная власть
В первой статье Конституции провозглашено, что Республика Мол-

дова является демократическим правовым государством. Чтобы это 
конституционное положение не оставалось пустой декларацией, необ-
ходимо реализовать принцип разделения государственной власти.

Правовому государству присущи три основные функции:
1) издание общих правовых норм – законодательная функция;
2) применение или исполнение этих норм – исполнительная 

функция;
3) решение споров, возникающих при применении законов, – 

функция судопроизводства.
Каждой из этих функций соответствует одна власть: законода-

тельная, исполнительная, судебная. Каждая из этих властей доверена 
определенным органам, относительно самостоятельным, которые 
обеспечивают нормальную жизнедеятельность государства. Власти – 
это ветви одного дерева – государства.

Судебная власть отличается от законодательной и исполнитель-
ной властей. Различие между ними определяется выполняемыми 
функциями. Законодательная власть принимает законы, дает им тол-
кование и обеспечивает единство законодательного регулирования 
на всей территории страны. Исполнительная власть принимает под-
законные акты во исполнение и дополнение законов. Судебная власть 
обеспечивает обязательное разрешение конфликтов в соответствии с 
законом.

Законодательная власть принимает законы на основе Конститу-
ции, руководствуясь политическими соображениями. Исполнитель-
ная власть направляет политическую деятельность в рамках закона. 
Судебная власть принимает решения не на основе политических 
соображений, а только в соответствии с законом.

Власти не разделены между собой «китайской стеной» – они 
сотрудничают. В условиях разделения властей действует по Монте-
скье «система сдержек и противовесов». Выполняя свои функции, без 
вмешательства, власти контролируют друг друга и не позволяют одна 
другой допускать злоупотребления властью.

Не исключаются случаи соперничества законодательной и испол-
нительной властей, отчего в обществе возникает напряжение. Судеб-
ная же власть по своей природе не обладает элементами сопер-
ничества. Разрешая конфликты, суд не оказывает давление ни на 
законодательную, ни на исполнительную власти. Судебная власть не 
предпринимает никаких активных действий.
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Сила и воля суда находят свое отражение в буквальном и своев-
ременном применении закона. В то же время суд нуждается в посто-
янной помощи законодательной и исполнительной властей. От зако-
нодательной – постоянное совершенствование законодательства, 
принятие необходимых и качественных законов. Суд неизбежно 
должен полагаться и на помощь исполнительной власти, которая не 
только обязана создать нормальные условия для осуществления пра-
восудия, но и четко реализовать судебные решения.

И законодательная, и исполнительная власти, исходя из их компе-
тенции, не заинтересованы в том, чтобы суд поддерживал одну власть 
в ущерб другой. Не заинтересован в этом и сам суд.

II. Пороки нынешней судебной власти
Начиная с середины 80-х годов, политики наконец-то обратили 

внимание на то, что в нормальном обществе не воля партийного 
секретаря, а закон должен быть главенствующим. Закон, который в 
равной степени создает равные условия для всех и одинаково защи-
щает. Считалось, что суды вершат правосудие с обвинительным укло-
ном. Суд мог обвинить, а оправдать, почти никогда.

Оправдательные приговоры – редкость. Не очень-то осмеливался 
и Верховный суд прекращать дела.

В сознании членов общества образовались стереотипы: «правоох-
ранительные органы не ошибаются», «суд даст столько лет, сколько 
попросит прокурор», «не жаловаться, а то прокурор еще добавит» и 
другие.

Попытки что-то изменить были сделаны во второй половине 80-х 
годов. В 1987 году, например, народные суды впервые вынесли 20 
оправдательных приговоров, 1 оправдательный приговор вынес Вер-
ховный суд. 19 уголовных дел были прекращены в кассационном и 
надзорном порядке. Невиданное событие для судебных органов 
республики!

Эта практика продолжалась и в последующие годы. Суд стал более 
заметным в обществе своими правовыми решениями.

Но наряду с этим, когда в обществе заговорили о судебной 
реформе, на суд обрушилась и критика, якобы суд занял уже «оправ-
дательный уклон», проявляет «чрезвычайный гуманизм», «не ведет 
решительную борьбу с преступностью». Один автор на страницах 
журнала «Закон и жизнь» (№2 за 1993 год), критикуя проект судеб-
но-правовой реформы, утверждал: «Если какой-то государственный 
механизм (имеется в виду суд) не способствует преодолению преступ-
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ности, значит он стимулирует ее», и далее «борьба с преступностью… 
при рассмотрении уголовных дел – одна из главных его задач».

Что же происходит в действительности? Если в 1987 году выноси-
лись оправдательные приговоры и прекращались дела в отношении 
0,5% лиц, то в 1994 году – в отношении 0,9%.

Разве увеличение на 0,4% оправдательных приговоров свидетель-
ствует об оправдательном уклоне? А какой процент оправдательных 
приговоров устраивает автора статьи «У судей слишком много претен-
зий» (см. «Закон и жизнь» №2 за 1993 году)?

Увидеть в этих данных оправдательный уклон может лишь лицо, 
придерживающееся только обвинительного уклона, причем в крайне 
уродливой форме.

Как же с возвращением дел на дополнительное расследование? 
Если в 1987 году на дополнительное расследование возвращены дела 
в отношении 1544 человек, что составляет 14,4% от общего количе-
ства осужденных, то в 1994 году возвращены на доследование дела 
в отношении 1818 человек, что составляет 11,9%. Следует отметить 
при этом, что опротестовывается прокурором каждое 4-5-е определе-
ние о возвращении на доследование, а признаются необоснованными 
и того меньше.

И еще один «показатель» – гуманизация наказания. Кому-то 
кажется низким процент лишения свободы, ссылаются на практику 
прошлых лет, когда около половины лиц, совершивших уголовные 
преступления, осуждались к лишению свободы. Действительно, в 
последние годы процент лишения свободы снижается. Увеличива-
ется количество наказаний, связанных с отсрочкой исполнения при-
говоров, с назначением штрафов и другие. Только 4-5-е лицо осужда-
ется к лишению свободы.

Но, исходя из того, что приговоры судов практически не опроте-
стовываются прокурорами (в 1992 году опротестовывались и отме-
нены за мягкостью наказания приговоры в отношении 16 лиц, или 
0,1%, в 1993 году – 56 лиц, или 0,4% и в 1994 году – 66 лиц, или 0,4% 
от общего числа осужденных), полагаю, что на скамью подсудимых 
все меньше попадает лиц, наказание которым должно назначаться в 
виде лишения свободы. Иначе прокуроры не согласились бы с приго-
ворами судов и опротестовали бы их.

Этот вывод подтверждается тем, что, скажем, за убийство к лише-
нию свободы суды приговаривают более 90% лиц (за убийство при 
отчагчающих обстоятельствах назначается и высшая мера наказания 
– расстрел), за нанесение тяжких телесных повреждений – более 50%, 
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за изнасилование – две трети осужденных. Достаточно высока доля 
лишения свободы в числе наказаний за хищение в особо крупных раз-
мерах, кражи в крупных размерах, разбойные нападения и другие.

Такова статистика. Утверждать, что если бы суд назначал всем 
осужденным лишение свободы, то он боролся бы с преступностью, 
а если подходит дифференцированно, то уже не борется, бессмыс-
ленно.

Порок, очевидно, в другом. Прокуратура, в ее нынешнем виде, 
будучи обремененной другими видами деятельности, явно не спо-
собна выступать в суде от имени государства и защищать закон, не 
способна выполнять свою основную функцию.

В 1994 году, например, обвинение было представлено в суде пер-
вой инстанции прокурорами только по 43,1% дел. А как же быть с 
принципом состязательности?

Ведь нынешний уголовно-процессуальный закон предусматри-
вает, что уголовный процесс является состязательным.

Принцип состязательности предполагает спор обвинения с защи-
той. Если прокурор участвует только в половине дел, то кто доказы-
вает обвинение по остальным уголовным делам? Естественно, суд. 
Однако без преувеличения можно сказать, что обвинение доказыва-
ется судом и по тем делам, по которым участвует прокурор, потому, 
что таковы правила процесса. Принцип состязательности в настоящее 
время только декларирован. Отсюда и обвинительный уклон. Отсюда 
начинаются и грубейшие судебные ошибки – необоснованные осу-
ждения граждан.

Другой порок нашего правосудия – отсутствие надлежащих усло-
вий для обжалования судебных приговоров и решений. Мало кто 
задумывается (может быть, за исключением тех, которые оказались 
в сфере правосудия да самих судей) над тем, что у нас есть несколько 
уровней правосудия: народный суд, судебные коллегии, президиум и 
пленум Верховного суда, но только одна их этих инстанций наделена 
правом вынесения решения непосредственно, оценивая доказатель-
ства. Остальные надзирают. Более того, если приговоры и решения 
народных судов могут быть обжалованы и опротестованы в кассацион-
ном порядке, и тем самым участники процесса суда первой инстанции 
получают хоть какую-то возможность быть выслушанными вышесто-
ящей судебной инстанцией, то по делам, рассмотренным судебными 
коллегиями Верховного суда по первой инстанции, участники про-
цесса и этого права лишены. Наш процесс не знает такой стадии как 
апелляция к вышестоящей судебной инстанции, которая вправе про-



660

VALERIU KUCIUK • VICTOR PUȘCAȘ

верить доказательства по существу, в случае необходимости иссле-
довать дополнительные доказательства и внести изменения в реше-
ния или вынести новое решение. Надо сказать, что законодательства 
многих правовых государств не знают такой судебной инстанции как 
надзорная. Надзор либо выведен за пределы судопроизводства, либо 
сведен к минимуму. У нас наоборот.

Для гражданина почти не созданы условия, чтобы иметь возмож-
ность добиться исправления судебной ошибки.

III. Независимость судебной власти
Сущность судебной власти состоит в том, что лица, обладающие 

ею, должны руководствоваться только законом. Гражданин, обраща-
ясь за помощью к судебной власти, вправе ожидать, что отношение к 
его просьбе будет определяться только законом.

Еще Сократ поучал своих соотечественников: «Судья поставлен не 
для того, чтобы миловать по произволу, но для того, чтобы творить 
суд по правде; и присягал он не в том, что будет миловать кого захо-
чет, но в том, что будет судить по законам». «По правде» и «по зако-
нам» – соединил мудрец в одной сентенции.

Если судебная власть не демонстрирует общественности свою 
верность закону, то необходимое доверие граждан к суду исчезает. Но 
верность закону требует, чтобы люди, наделенные судебной властью, 
были административно и лично независимы.

Статья 6 Конституции провозгласила разделение властей. Судеб-
ная власть отделена от законодательной и исполнительной. А в 
соответствии со ст.116 Конституции судьи всех судебных инстанций 
независимы. Заинтересовано ли общество в том, чтобы судьи были 
независимы в принятии решений? Думаю, что да. А независимы ли? 
А отделена ли судебная власть от законодательной и исполнитель-
ной? Нет ли попыток ее подмены? Думается, что на эти вопросы смо-
жет каждый ответить, кто сталкивается с действительностью. Скажу 
только, что попытки диктовать суду как решать тот или иной конфликт 
еще встречаются. Поэтому критика, высказанная в адрес судов о том, 
что телефонное право пока не прервано, что высказываются просьбы, 
угрозы и т.п. не так уж беспочвенна.

И виноват в этом не только судебный механизм, который порой 
буксует. Виноваты в этом и сами граждане, которые по-прежнему с 
читают, что если суд не разрешил их дело, так как они считают (неза-
висимо от того основаны их требования на законе или нет), то это 
должен сделать суд после их обращения (бывает и неоднократные) 
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в государственные структуры и к должностным лицам государства, 
средствам массовой информации, которые в свою очередь хотя как-то 
помочь, не разобравшись, во всех тонкостях спора, и тем самым ока-
зывают давление на суд.

Не исключены случаи, когда некоторые газеты «случайно» печа-
тают статьи, чтобы поставить под сомнение то или иное судебное 
решение, атакуя при этом судью, чтобы добиться ее отмены.

К сожалению, есть и попытки прямого вмешательства. Сошлюсь 
только на два примера.

Одно должностное лицо потребовало от Верховного Суда пред-
ставить ему объяснение по какой причине отказано в удовлетворении 
жалобы по жилищному вопросу гражданина, в интересах которого 
оно обратилось. Другое должностное лицо потребовало отчета о 
причинах отказа в удовлетворении жалобы о разделе наследствен-
ного имущества, хотя по тому делу состоялись решения судебных 
инстанций страны еще в 1986 году. Конечно Верховный Суд реши-
тельно отверг эти «просьбы».

Но как быть судье в случаях такого давления если он, скажем, 
избран на 5 или 10 лет и, несмотря на то, что он любит свою профессию, 
желает работать объективно и беспристрастно, однако истекает срок 
его полномочий и не ему решать, назначать его на новый судейский 
срок или не назначать. Не зря известный судебный деятель А.Ф.Кони 
говорил о том, что в связи с опасностями, грозящими правосудию со 
стороны власти имущих, необходимо оградить судью от условий, 
дающих основание к развитию у судей малодушия и вынужденной 
угодливости.

«К судье, – писал А.Ф.Кони, – следует предъявлять высокие 
требования не только в смысле знания и умения, но и в смысле 
характера, но требовать от него героизма невозможно». Надеюсь, 
что в процессе реализации реформы, Президент, Парламент и 
Правительство создадут соответствующие гарантии обеспечения 
независимости суда не только в смысле материально-технического, 
финансового, информационного и т.п. обеспечения, но самое главное 
– гарантии отправления правосудия в соответствии с законом.

Разумеется, независимость суда в немалой степени зависит от 
самого суда. Ведь введена административная ответственность за 
проявление неуважения к суду (ст.2007), оскорбление судьи (ст.2003), 
непринятие мер по частному определению (постановлению) суда или 
представлению судьи (ст.20010), невыполнение судебного решения 
(ст.20).
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Не так давно законодатель ввел и уголовную ответственность. 
Введены: ст.1901 – Вмешательство в разрешение судебных дел, ст.190 
Угроза по отношению к судье, ст.1903 – Оскорбление судьи и другие. 
Например, согласно ст.1901 УК признается преступление «Воздействие 
в какой бы то ни было форме на судей с целью воспрепятствовать 
всестороннему, полному и объективному рассмотрению конкретного 
дела, либо добиться вынесения незаконного судебного решения – 
наказываются исправительными работами на срок до одного года или 
штрафом в размере до тридцати пяти минимальных заработных плат.

Те же действия, совершенные с использованием служебного 
положения, – наказываются лишением свободы на срок до трех лет 
или исправительными работами на срок от одного года до двух лет». 
Как видим законодательная база, хотя бы на первых порах позволяет 
суду принимать меры в соответствии с законом к тем лицам, которые 
своими действиями мешают правосудию. Как применять эти меры 
зависит от самих судов.

Независимость судебной власти тесно связана с непредвзятостью 
суда, отсутствие которой желает любое применение судебной власти 
несправедливым, поскольку в этом случае последняя не способна 
разрешать конфликты в соответствии с законом.

Судья, который, скажем, поддерживает курс какой-либо политиче-
ской партии, рассматривает дела с оглядкой на какие-либо факторы 
или руководствуется любыми иными соображениями, отличными от 
закона, не способен принимать законные судебные решения.

Чтобы достичь реальной непредвзятости судебной практики и 
одновременно позволить общественности убедиться в этом, должны 
срабатывать в комплексе все факторы, зависящие как от общества, 
так и от самого суда.

IV. Формирование новой судебной системы
Известно, что величие любого государства во все времена в 

немалой степени определялось совершенством его судебной системы. 
От точности весов правосудия всегда зависела не только судьба, но и 
жизнь многих людей. Эти требования весьма актуальны для нашего 
государства желающего стать в один ряд с государствами правовыми.

21 июня 1994 года Парламентом утверждена концепция судеб-
но-правовой реформы, результат двухлетнего кропотливого труда 
многих юристов и политиков. 29 июля 1994 года принята Конститу-
ция. В этих основополагающих документах определены основные 
принципы деятельности правосудия.
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В ближайшее время Парламент должен принять во втором 
чтении проекты законов «О судоустройстве» и «О статусе судей». 
Готовятся для представления Парламенту проекты законов «О 
судебной власти», «О Высшей судебной палаты», «О Высшем Совете 
магистратуры» и другие. По решению Координационного совета по 
проведению судебно-правовой реформы, реорганизация судебной 
власти должна начаться не позже февраля 1996 года и в соответствии 
с Заключительными и переходными положениями Конституции 
завершиться не позже августа 1996 года.

Каковы основные направления реформы?
Прежде всего следует отметить, что будет сформирована новая 

судебная система. Следует подчеркнуть, что новая система будет 
обслужена примерно таким же количеством судей, которыми сегодня 
располагаем.

За счет Верховного Суда и районных судов будет сформирован 
Апелляционный суд и окружные трибуналы. Противники реформы 
сразу обратили внимание на то, что если сегодня имеем двухзвенную 
систему: районные и Верховный суды, то, по их мнению, будет функ-
ционировать четырехзвенная система и тем самым только увеличатся 
хождения граждан по судебным инстанциям. Спешу успокоить, что 
если исходить из компетенции, то речь идет не о четырех, а о трех, а в 
некоторых случаях – о двухзвенной системы. Для размышления могу 
сообщить, что кроме упомянутых судов будут функционировать еще 
специализированные суды: экономический и военный. Могут быть 
сформированы еще административный, коммерческий и другие суды.

А после принятия нашего государства в Совет Европы, граждане, 
не согласные с решениями наших судов, получат право обратиться в 
Европейский суд.

Формирование упомянутой системы судов продиктовано консти-
туционными положениями о реализации прав и свобод наших граж-
дан в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека и равен-
стве граждан перед правосудием (ст.4, ст.15, ст.16), об обеспечении 
свободного доступа к правосудию (ст.20), об обеспечении права на 
презумпцию невиновности (ст.21) и другие.

Это, во-первых. Во-вторых, нынешняя судебная система насколько 
проста, настолько и ненадежна.

Как уже было сказано, только суд первой инстанции выносит реше-
ния и приговоры непосредственно оценивая доказательства. Осталь-
ные инстанции делают выводы по материалам дела. Трем инстанциям 
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принадлежит право рассмотрения протеста в порядке надзора. И этот 
пресс направлен на одно и то же решение – решение суда первой 
инстанции. Естественно, что в таких условиях высока доля субъекти-
визма в принесении протеста и, соответственно, принятии решения. 
Чрезвычайно велика возможность повлиять на суд и со стороны. Поэ-
тому для того, чтобы исключить эти негативные факторы вносится 
институт апелляции. Апелляция – это новая форма обжалования 
решения или приговора, в процессе которой вышестоящая судебная 
инстанция, которая вправе исследовать дополнительные доказатель-
ства: допрашивать свидетелей, приводить экспертизы и т.д. и вынести 
новое решение без возвращения дела на новое рассмотрение.

В противовес этому сводится до минимума надзорная стадия обжа-
лования и опротестования.

Во многих странах мира надзорная стадия в части внесения проте-
стов вообще выведена за пределы судопроизводства. Действует так 
называемый институт омбуцмена.

К сожалению, мы финансово не готовы принять такой институт. 
Поэтому судебная система так продумана, чтобы основная масса 
судебных дел нашла окончательное разрешение в трехзвенной 
системе: первая инстанция, апелляция и кассация, а наиболее простые 
случаи найдут окончательное разрешение в двухзвенной системе.

Нынешняя судебная система пока похожа на пирамиду, только 
направленную острым концом вниз. Чем выше судебная инстанция, 
тем больше нагрузка, тем меньше условий проникнуть в суть про-
блемы и разобраться должным образом.

В новой судебной системе пирамида занимает свое естественное 
положение. Поток дел сбалансирован между судебными инстанци-
ями таким образом, чтобы граждане смогли убедиться в надежности 
правосудия и установлении истины в правовых конфликтах.

В-третьих, за нынешнюю судебную систему надзирала прокура-
тура. За десятки лет общество узнало цену такого контроля: осуждать 
затем реабилитировать. Противники реформы озабочены: неужели 
суд будет бесконтрольным. Нет, уважаемые. Независимость суда не 
означает их бесконтрольность.

Напомню, утверждение резолюцией 40/146 от 13 декабря 1985 
года Генеральной Ассамблеи ООН основные принципы, при соблюде-
нии которых суд надлежащим образом может выполнить свои функ-
ции:

1) разделение власти;
2) равноправие полномочий трех ветвей власти;
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3) независимость судебной власти от Министерства юстиции;
4) пожизненное назначение судей на их должность;
5) невозможность снижения заработной платы судей;
6) дисциплина судей внутри судебной системы;
7) снятие судей с работы только путем импичмента;
8) подготовка и представление судьями бюджета судебной власти;
9) контроль со стороны судей над правилами судопроизводства в 

судах;
10) контроль над повседневной работой судов внутри судебной 

системы;
11) контроль со стороны судей над обучением судебной 

деятельности;
12) контроль со стороны судей над помещениями и средствами 

обслуживания в судах.
Возможно, уровень развития нашего общества, и прежде всего, 

подготовки судейского корпуса не позволяет закрепить в законода-
тельстве абсолютно все принципы, но то, что большинство из них 
взяты за основу в деятельности новой судебной системы, сомнения 
не вызывает.

В-четвертых. Качество и беспристрастность правосудия будет обе-
спечена действительной состязательностью. Сейчас очень много кри-
тикуют судей за пристрастие к одной или другой стороне. Реформа 
исключает это явление.

Согласно закону, прокурор как представитель государства в каче-
стве стороны будет участвовать и доказывать обвинение по всем уго-
ловным делам, а по гражданским будет участвовать только по возбу-
ждаемым им. Обязанность собирания и представления доказательств 
возлагается на сторонах: прокуроре и адвокате. Создается положе-
ние, при котором суд действительно будет только слушать и делать 
выводы. Сам механизм судебного рассмотрения обеспечивает усло-
вия для равноправия сторон и беспристрастности суда.

В-пятых. Реформа предполагает создание гарантий для надлежа-
щего назначения и освобождения судей в должности, приостановле-
ние их деятельности.

Предполагается создать нормальные социально-экономические 
условия работы судей, обеспечение материально-технического и 
информационной деятельности судов и т.п. Естественно, что не обой-
тись без создания качественной правовой основы для осуществле-
ния правосудия, создание условий для подготовки и переподготовки 
кадров.
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Реформа предполагает предъявить особые требования к кандида-
там на должности судей и к самим судьям в смысле не только про-
фессиональной их подготовки, но и честности, неподкупности, бес-
пристрастности, реализации других качеств, чтобы с полным правом 
заслужить особое уважение в обществе.

Разрабатывается и в ближайшее время будет принят Кодекс этики 
судьи.

В-шестых. Острие реформы направлено на регулирование дея-
тельности судебной власти. Однако, если кто-то полагает, что доста-
точно что-то изменить в суде и законные интересы граждан будут 
обеспечены, тот глубоко заблуждается.

В обществе надежно должен работать весь правоприменительный 
механизм и в первую очередь те институты, которые работают на пра-
восудие: прокуратура, адвокатура, следствие и т.п. Только тогда весы 
правосудия надежно заработают.

И последнее. Суд должен постоянно беспокоиться о своем досто-
инстве и зарабатывать веру граждан в правосудие. Но и власти: зако-
нодательная и исполнительная обязаны оберегать суд от влияния 
своих представителей. Судьи должны чувствовать себя уверенными в 
том, что им создаются все условия, и в этом заинтересовано все обще-
ство, руководствоваться только законом.

Я надеюсь, что новая судебная реформа создаст для судей такие 
условия, когда они без оглядки, без боязни, без риска для себя или 
свои близких вынесут решения только на основании закона.

Publicat în revista „Administrarea publică”, nr.3, 
1995, pp.4-16
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КОММЕНТАРИЙ К ПРОЕКТУ ЗАКОНА О 
КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ

Виктор Пушкаш

Конституция – основной политический и правовой институт госу-
дарства. Этот правовой акт, имеющий верховенство по отношению к 
остальным актам, устанавливает принципы, порядок организации и 
функционирования органов публичной власти, их отношения между 
собой и между ними и гражданами. Вот почему Конституция является 
суверенным и верховным законом, составляющим основу всего зако-
нодательства государства. Такое верховенство предполагает строгий 
контроль за конституционностью законов.

Если мнения сходятся в том, что касается необходимости контроля 
за конституционностью законов, то они значительно расходятся в том, 
кем и как должен осуществляться этот контроль. Например, контроль 
осуществляется:

• общественностью;
• через референдум;
• политическим органом;
• одним или несколькими судебными органами;
• единым специально созданным судебным органом.
Примечательно, что существуют страны, в том числе и в Европе 

(Великобритания, Финляндия, Голландия, Люксембург), в которых 
контроль за конституционностью никаким способом не регламенти-
руется. Но число этих государств уменьшается. В последнее время в 
мире выкристаллизовались две основные модели контроля – амери-
канская и европейская.

Американская модель представляет собой судебный контроль за 
конституционностью законов. Она применяется в нескольких странах. 
Попытка расширить ареал применения этой модели в Европе не увен-
чалась успехом. Среди стран, пользующихся американской моделью, 
числятся Швейцария, Дания, Швеция, Норвегия, конституции которых 
были приняты много лет назад. (Попытки внедрить американскую 
модель были предприняты во Франции после 1902 года и два десяти-
летия спустя; в Германии в период действия Веймарской конституции; 
в Италии после второй мировой войны и перед учреждением Консти-
туционного суда; в Греции до 1975 года и т.д.). То, что американская 
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модель не прижилась в Европе, объясняется тем, что подобный кон-
троль возможен только при неизменности конституции, что не свой-
ственно европейским конституциям.

Автор европейской модели контроля за конституционностью зако-
нов Келсен, в проекте Конституции Австрии 1920 года предложил 
новый тип Конституционного суда, отличного от американского. Эта 
модель нашла быстрое и широкое применение: принята в Чехосло-
вакии и Австрии в 1920 году, восстановлена в Австрии в 1945 году, 
принята в Италии в 1948 году, в Германии – в 1949-м, во Франции – в 
1959-м, в Турции – в 1961-м, в Югославии – в 1963-м, в Греции – в 
1975-м, в Испании – в 1978-м, в Португалии и в Польше – в 1982-м, в 
Бельгии – в 1983-м, в Венгрии – в 1984-м, в Болгарии и в Румынии – в 
1991-м году. Необходимо отметить, что эту модель использовали и 
некоторые страны Латинской Америки (Эквадор – в 1945 году, Гвате-
мала – в 1963-м, Чили – в 1971-м, Перу – в 1992 году и т.д.).

Именно эту модель контроля за конституционностью законов мы 
считаем наиболее подходящей для Республики Молдова.

В пользу осуществления контроля за конституционностью законов 
специально созданным судебным органом можно привести следую-
щие аргументы:

1) Конституционные суды созданы в государствах с парламентским 
или полу-президентским правлением;

2) Конституционный контроль сосредоточен у одного специально 
созданного судебного органа, имеющего на него монопольное право;

3) Конституционный суд независим от любого органа публичной 
власти и подчиняется только Конституции. Поскольку Парламент осу-
ществляет свою деятельность в пределах, установленных законом, 
так же как деятельность суда и органов управления в свою очередь 
регламентируются законом, Конституционный суд гарантирует вер-
ховенство Конституции, обеспечивает на практике осуществление на 
практике принципа разделения публичной власти на законодатель-
ную, исполнительную и судебную. Этому способствуют следующие 
обстоятельства: суды Конституционного суда назначаются в равных 
пропорциях всеми тремя властями, что сохраняет их равновесие, не 
позволяет Конституционному суду стать четвертой властью и выво-
дит его из судебной системы;

4) Строгое соблюдение контроля за конституционностью законов 
значительно укрепляет правовую безопасность.

Функции Конституционного суда ограничены законом (см. ст. 2). По их 
характеру они делятся на две категории: контрольные и консультативные.
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К контрольным функциям относятся: контроль за конституционно-
стью законов и регламентов СфатулЦэрий (Парламента); контроль за 
проведением выборов СфатулЦэрий и Президента Республики Мол-
дова; контроль за соблюдением процедуры организации и проведе-
ния референдумов; контроль за соблюдением условий осуществле-
ния гражданами законодательной инициативы.

К консультативным функциям относятся: констатация наличия 
обстоятельств, оправдывающих временное исполнение обязанностей 
Президента Республики Молдова; дача заключения на предложение о 
временном отстранении от должности Президента Республики Мол-
дова.

Для осуществления своих функций Конституционный суд вправе 
потребовать от органов публичной власти, учреждений, коммерческих 
обществ и других организаций информацию и документы, которыми 
они располагают и которые обязаны предоставить Конституционному 
суду. Непредставление органом публичной власти или любой другой 
организацией запрашиваемых Конституционным судом информации 
и документов, которыми они располагают, влечет наложение штрафа 
в размере десятикратной минимальной заработной платы за каждый 
просроченный день.

Решения Конституционного суда обязательны и окончательны. 
Они не могут подвергаться никакому контролю. Заключения Консти-
туционного суда, хотя и носят консультативный характер, значительно 
влияют на дальнейшее решение вопросов.

Следует обратить внимание и на правовой статус судей Консти-
туционного суда. Полномочия судьи находятся под особой защитой:

а) судьи независимы при осуществлении своих полномочий;
б) они несменяемы;
в) без согласия Конституционного суда они не могут быть привле-

чены к уголовной ответственности, арестованы, подвергнуты 
приводу, к ним не могут применяться меры административного 
воздействия;

г) полномочия судьи не могут совмещаться с государственной или 
частной должностью, за исключением преподавательской дея-
тельности в сфере высшего образования или науки.

В заключение, сравнивая различные модели, с их преимуществами 
и недостатками, приходишь к выводу, что контроль за конституци-
онностью законов является абсолютной необходимостью. Создание 
нового судебного органа – Конституционного суда – будет иметь 
большое значение в построении правового государства.
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Отм. редакции: Авторами проекта Закона о Конституционном суде 
являются заместитель Председателя Парламента Виктор ПУШКАШ, 
кандидаты юридических наук Борис НЕГРУ и Андрей СМОКИНЭ.

Независимая Молдова, 16 января 1993


