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Dedicaţie
pentru nepoţei
Victor PUŞCAŞ: Închin această lucrare nepoţelului Artemie cu povaţa
„Să ştii să cauţi, să lupţi, să găseşti şi niciodată să nu cedezi în faţa greutăţilor”
Valeriu KUCIUK: Sunt 24 de ore soţul soţiei mele, tatăl copiilor mei, şi, –
bunicul nepoţilor mei.
Aş vrea să cred, că ceea de ce au nevoie cel mai mult micuţii, sunt
lucrurile importante şi esenţiale pe care bunicii le au din plin – dragostea
lor şi experienţa de viaţă conjugate la dorinţa de a le transmite nepoţilor.
Se spune, că în cea de-a şaptea zi, Dumnezeu s-a odihnit – probabil,
cu nepoţii. Aşa fac şi eu cînd ei sunt cu mine, de regulă, sîmbăta şi duminica. Le ofer o dragoste necondiţionată, maximum bunătate, răbdare,
confort şi lecţii despre viaţă (în formă de joacă). In aşa mod, aş vrea să
împrăştii un fel de praf de stele peste vieţile micuţilor – şi această ploaie să fie plină de adevăr şi dreptate, fapte bune şi oameni cumsecade şi
curajoşi. De asemenea, sunt convins că orice casă are nevoie în ea de o
bibliotecă mare, plină de cărţi impresionante, dar şi de nepoţi curioşi,
mobilizaţi de setea citirii!
Această lucrare o dedic nepoţilor, care îmi înfrumuseţează viaţa într-un mod miraculos cu aromă de primavară eternă – Marilena şi Ernestic.
MULŢUMIRI
Aduc sincere mulţumiri colegului de breaslă Veaceslav Zaporojan şi întreg colectivului Curţii Constituţionale (23.02.200123.02.2013) pentru colaborare fructuoasă la
elaborarea poziţiilor de drept.
Victor PUŞCAŞ
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CUVÎNT ÎNAINTE
„... atît cît dialectica se exercită în contradictoriu, aceasta face să fie egale părţile adversare, înarmîndu-le cu principia şi reguli, şi
le încurajează să folosească armele sale, adică
să încurajeze argumentele ci nu spadele...”.
Marcus Tullius Cicero
Pro Murena
XIV.30

Stimaţi Cititori,
La începutul anilor ‘90 ai secolului trecut, au fost puse bazele sistemului naţional de drept, care poate fi caracterizat nu numai prin legiferarea
rapoartelor juridice, dar şi prin aplicarea practică a reglementărilor. Instituţia dreptului a primit o dezvoltare adecvată esenţei ei.
Ne amintim despre constatările marelui folosof german G.Hegel
(1770-1838), precum că rolul dreptului constituie următoarele: „Noţiunea şi esenţa – două părţi diferite unice, cu corpul şi sufletul, care nu
pot exista separate”. Or, numai într-o orînduire statală corectă „corpul şi
sufletul” – reglementarea şi aplicarea în masă a reglementărilor, vor da
roadele aşteptate ale societăţii.
Corpul – Constituţia, a instaurat în Moldova un regim democratic, bazat pe protecţia valorilor fundamentale – dreptuirile şi libertăţile omului.
Constituţia a statuat modul de formare, atribuţiile şi raporturile între
ramurile puterii: legislative, executive şi judecătorească.
Legea supremă a instituit relaţii şi instituţii politice noi, rolul primordial al cărora rezidă în formarea unui mecanism adecvat al contractului
social pentru stabilizarea regimului democratic de guvernare, promovarea şi apararea eficientă a drepturilor şi libertăţilor constituţionale care
au fost proclamate de Republica Moldova – stat suveran, independent,
unitar şi indivizibil, stat neutru, stat de drept, fundamentat pe principiile supremaţiei Constituţiei, separaţiei şi colaborării ramurilor puterii de
stat, legalităţii, priorităţii şi protecţiei drepturilor omului, pluralismului
politic – principii capabile să anahileze orice tentative de reinstaurare a
dictaturii şi totalitarismului, de impunere a unei ideologii oficiale.
Cum afirma la timpul său Hans Kelsen (1881-1973), „Organul legislsativ se consideră în realitatea sa un caracter liber al dreptului prevăzut de
Constituţie; teoretic el trebuie restrîns într-o formă mai conchisă. Aceasta
pentru că nu putem conta ca regulamentul să realizeze prin el însuşi subordinea sa faţă de Constituţie. Este nevoie de un organ diferit de Parlament, independent de acesta şi în consecinţă, de toate celelelate autorităţi
11

statale, care să poata dispune anularea actelor neconstituţionale – este
vorba de o jurisdicţie sau de un tribunal constituţional”.
O astfel de instituţie – Curtea Constituţională, unica autoritate de jurisdicţie constituţională a fost formată şi a început să activeze în Republica Moldova la 23 februarie 1995.
Efectuînd controlul constituţionalităţii actelor normative, Curtea
Constituţională poate influienţa activitatea Parlamentului, Guvernului,
Preşedintelui Republicii Moldova, fiecare forţă politică şi programele
sale pe care se străduie să le realizeze prin acte normative, le îndreaptă
activitataea în cîmpul constituţional. Ea influenţează asupra procesului
legislativ la formarea mecanismelor juridice, la menţinerea compatibilităţii actelor juridice, la menţinerea compatibilităţii actelor normative nu
numai cu Constituţia, ci şi cu tratatele internaţionale la care Republica
Moldova este parte. De aceea, Curtea Constituţională este obligată să realizeze următoarele funcţii:
Garantarea supremaţiei Constituţiei;
Realizarea principiului separării puterilor în stat, în legislativă,
executivă şi judecătorească;
Asigurarea responsabilităţii statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat;
Să reacţioneze ca legislator negativ la omisiunile din legislaţie faţă
de Constituţie;
Sa regularizeze şi să autentifice schimbările politice sau alternanţele la guvernare.
In aşa mod, în spaţiul democraţiei contemporane, Curtea Constituţională realizează:
– Funcţia de arbitru în soluţionarea conflictelor politice;
– Funcţia de conciliator şi garant al vieţii politice: guvernarea-opoziţie, majoritate-minoritate, menţinerea pluripartitismului şi a pluralismului politic etc.
Curtea Constituţională este independnetă de orice autoritate publică, de orice grup social, partid politic sau o altă formaţiune obştească, şi
se conduce în activitataeîîea sa numai de Constituţie şi legile care reglementează constituirea şi activitatea Curţii Constituţionale.
Curtea Constituţională este o instituţie colegială. Orice problemă o
rezolvă în mod colegial, la examinarea oricărei cause participă toţi judecătorii constituţionali. Nici un judecător nu se poate eschiva de la formarea opiniei comune.
Totodată, principiul majorităţii la luarea deciziilor permite judecătorilor Constituţionali să-şi expună dezacordul cu majoritatea. Din opinile individuale ale judecătorilor, se formează opinia colectivă sau opinia
12

majoritară a Curţii. Judecătorul Constituţional poate să-şi spună dezacordul nu numai cu actul integral, dar şi cu o parte a actului sau cu motivaţia juridică.
Experienţa infăptuirii justiţiei constituţionale, dar şi cercetarea ştiintifică a subiectului dat, ne permite să afirmăm că Opinia Separată contribuie:
la asigurarea independenţei şi egalităţii judecătorilor Constituţionali;
la evitarea speculatiilor asupra unanimităţii dominante la Curtea
Constituţională, 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
rezolvare şi reglementare a raporturilor juridice;
la autocontrolul Curţii şi fundamentarea cît mai convingătoare a
concluziilor sale în viitor;
la dezbaterea în contradictoriu a problemelor de drept, astfel încit
discuţiile, deseori aprinse, să capete un caracter juridico-filosofic;
la cunoaşterea cît mai profundă de către societate a prevederilor
Constituţionale.
În această ordine de idei, opinia separată a judecătorului Constituţional sporeşte autoritatea Curţii Constituţionale, si nicidecum nu o diminuează.
În perioada 23.02.2001-23.02.2013, judecătorii Constituţionali au expus o mulţime de opinii separate asupra sesizărilior privind actul integral, privind o parte a actului juridic sau privind motivaţia juridică a deciziei Constituţionale adoptate.
Prin lucrarea de faţă, exprimăm speranţa, că cititorul să se convingă
despre efectele expunerii poziţiilor de drept asupra actelor pronunţate
pentru prezent, dar care pot servi fundament juridic şi pentru viitor.
Cu deosebită consideraţiune pentru Domniile Voastre,
Victor PUȘCAȘ şi Valeriu KUCIUK
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CENTRAL AD EAST EUROPEAN LAW INITIATIVE
A Project Developed by Section of International Law and Practive
23 februarie 2001
Domnului judecător VICTOR PUȘCAȘ,
Curtea Constituțională a Republicii Moldova,
Strada A. Lăpușneanu, nr. 28,
Chișinău, Moldova
Stimate domnule Pușcaș,
ABA/CEELI are deosebita plăcere de a Vă felicita cu ocazia recentei
desemnări în funcția de judecător al Curții Constituționale a Republicii
Moldova. Caracterul Dumneavoastră puternic și determinarea de care
dați dovadă constituie o valoare de neprețuit pentru Curtea Constituțională, așa cum a fost și pentru Curtea Supremă.
Prezența Dumneavoastră în cadrul Curții Constituționale e un memento precum că : „Meritul este al celui care se avântă în vâltoarea luptei
pe câmpul de bătălie, al cărui chip este acoperit de țărână, de sudoare și
de sânge; al celui care luptă cu vitejie; al celui care dă greș și o ia de la capăt necontenit; al celui care cunoaște entuziasmul arzător și devotamentul fără margini și care arde ca o făclie pentru o cauză nobilă; al celui care
în momentele sale cele mai bune, cunoaște triumful marilor realizări; și
care, în cele mai grele momente, dacă dă greș, cel puțin dă greș după ce
a țintit foarte sus, astfel încât locul său nu va fi niciodată printre acele
suflete reci și timide, care nu cunosc nici victoria, nici înfrângerea” ( Theodore Roosevelt. Cetățenia într-o republică. Discurs la Sorbona, Paris, 23
aprilie 1910).
Biroul ABA/CEELI este nerăbdător să continue cu Dumneavoastră
aceleași relații extraordinare de care s-a bucurat și până acum.
Cu cele mai calde urări,
Elisabeth H. Loukas
ABA/CEELI

14

Opinia separată – o garanţie a independenţei şi înaltei
responsabilităţi a judecătorului constituţional
Victor PUȘCAȘ
Doctor în drept, conferențiar universitar
Judecător la Curtea Constituțională

***
SUMMARY
The judges independence and equality in the framework of the Constituţional jurisdiction is ensured and realized by the free expression of
their vote. In case of lack of unanimity, it becomes a necessity to express a
separate opinion by the constituţional judge, who does not agree with the
interpretation offered by the Court.
The individual opinion of the constituţional judge, based on personal
convictions and special knowledge, strengthens the clear comprehension
of his role in exercising the constituţional jurisdiction, in elucidating intricate subjects of constituţional norms ‘ interpretation. Because it is a constituţive part of the act adopted by the Court and needs to be enclosed to it.
The publication of the separate opinion of the constituţional judge,
together with the adopted act, contributes to the strengthening of society’s confidence in Court fidelity regarding the principle of insuring Constituţion supremacy in its independence from political power.
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 adoptarea actelor Curţii Constituţionale să-şi exprime votul afirmativ sau negativ”. 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 avi15

zelor asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei, care se pronunţă cu
votul a cel puţin 4 judecători.
Adoptarea actelor Curţii Constituţionale cu majoritatea voturilor judecătorilor 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 actului Curţii.
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 semnăturilor „pro” sau „contra”1.
Ne vom opri mai detaliat la prima formă. Conform DEX-ului2, opinie
separată înseamnă „a susţine în mod ferm o părere deosebită de cea a
majorităţii”. Opinia separată este interpretată ca o părere deosebită şi de
către unii specialişti din Republica Moldova3.
După cum afirmă autorul rus A.Vereşciaghin4, există patru modalităţi
de expunere a opiniilor separate în instanţele judecătoreşti: secretă, nedeterminată, parţial deschisă, deschisă.
Ultima modalitate, denumită şi liberală, este caracteristică numai
pentru instanţele de control constituţional, fapt pentru care în cele ce
urmează vom analiza anume această modalitate.
1

2

3

4

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.
Dicţionarul explicativ al limbii române. Ediţia a II-a. – Bucureşti: Univers enciclopedic,
1998, p.722.
A se vedea: А.А. Верещагин. Особые мнения в российских судах. Сравнительное
конституционное обозрение, 2006, nr.4, р.165-175.
A se vedea: А.А. Верещагин. Особые мнения в российских судах. Сравнительное
конституционное обозрение, 2006, nr.4, р.165-175.
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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 României5, precum
şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale6 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.
Compatibilitatea 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 sublinia 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
Drepturile 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 fundamentale7 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
judecătorul Curţii Constituţionale nu există piedici pentru a expune o
opinie separată.
Bineînţeles, în legătură cu formularea opiniei separate se înaintează
şi unele cerinţe.
5

6

7

Legea nr.47/1002 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, 2004, nr.643.
Aprobat prin Hotărârea nr.2 din 28 ianuarie 2005 a Plenului Curţii Constituţionale şi
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, 2005, nr.116.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Culegere de acte normative. – Chişinău,
2002, ISBN 9975-9696-0-7.
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Opinia separată nu poate conţine aprecieri de felul „poziţia Curţii
Constituţionale este absurdă”, „hotărârea este ruşinoasă”, „soluţia este
dată sub presiune” şi altele.
Opinia separată trebuie să conţină fapte, argumente şi concluzii referitoare 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 opoziţia 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:
– la asigurarea independenţei şi egalităţii judecătorilor constituţionali;
– la evitarea speculaţiilor asupra unanimităţii dominante la Curtea
Constituţională, 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
rezolvare şi reglementare a raporturilor juridice;
– la autocontrolul Curţii şi fundamentarea cât mai convingătoare a
concluziilor 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
constituţionale.
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
separate în temeiul art.67 din Legea nr.502-XIII din 16.06.19958. Potrivit
acestuia, „judecătorul Curţii Constituţionale, care nu este de acord cu
hotărîrea pronunţată sau cu avizul emis, poate să-şi expună în scris opinia sa separată”.
S-ar părea că art.67 din Legea nr.502-XIII nu permite expunerea opiniei separate în cazul pronunţării deciziilor.
8

Legea nr.502-ХIII din 16.06.1995. Codul jurisdicţiei constituţionale // Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 1995, nr.53-54/597.
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Această părere este combătută de legea materială. Conform art.27 din
Legea nr.317-XIII din 13.12.19949, actele Curţii se adoptă cu votul majorităţii judecătorilor. Amintim că sub noţiunea de acte se are în vedere
hotărârile, 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
pronunţării 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 deciziilor. Observăm astfel că judecătorii folosesc posibilitatea de a
expune opinia separată în cazul pronunţării tuturor tipurilor de acte ale
Curţii Constituţionale: hotărâri, decizii şi avize.
La fel procedează şi Curtea Constituţională a Federaţiei Ruse. În perioada anilor 1992 – 2005 au fost aduse la cunoştinţa societăţii 185 de opinii separate, dintre care 149 au fost expuse asupra hotărârilor, 7 – asupra
avizelor şi 27 – asupra deciziilor10.
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 lucru11 şi autor al proiectului de lege privind Codul jurisdicţiei constituţionale, menţionez 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 judecătorului constituţional sau nu? Considerăm că răspunsul trebuie să fie
9

10
11

Legea nr.317-ХIII din 13.12.1994 „Cu privire la Curtea Constituţională” // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.8/86.
A se vedea: A.A. Верещагин. Op.cit., p.169.
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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afirmativ. Despre aceasta ne vorbeşte practica CEDO şi practica Curţilor
Constituţionale 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 Constituţionale 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 încălcată 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 cunoştinţelor speciale şi a convingerii sale, precum şi cu obligaţia de a da
publicităţii informaţia de interes public; cum rămâne cu asigurarea independenţei judecătorului şi cu dreptul său de a-şi exercita drepturile şi de
a-şi îndeplini obligaţiile 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
Constituţionale, inclusiv a CEDO.
„Revista Naţională de Drept”, 2007, nr.6, pag.23
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O RECUZARE PE PARCURSUL A 35 DE ANI DE ACTIVITATE
ÎN CALITATE DE JUDECĂTOR
Victor PUȘCAȘ
Doctor în drept, conferențiar universitar
Judecător la Curtea Constituțională

La 16.03.2010, Curtea Constituțională a recunoscut constituționale
prevederile 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 cu privire la procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova,
nr. 1234-ХІV din 22.09.2000, în redacția Legii nr. 49-XVIII din 30.10.2009,
contestată de deputații în Parlament M. Postoico și V. Mișin.
În ședința Curții Constituționale, reprezentantul autorilor sesizării,
dl S. Sârbu, a solicitat recuzarea subsemnatului, motivând că „în interviul
unui post de radio judecătorul V. Pușcaș a afirmat că Parlamentul se dizolvă în termen de un an de la momentul ultimei dizolvări, adică nu mai
devreme de 16 iunie 2010. Prin această declarație, făcută până la adoptarea unei decizii finale a Plenului Curții Constituționale, dl V. Pușcaș practic s-a expus asupra constituționalității art. 10 alin. (3) din Legea cu privire
la procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova, prevedere care
a fost contestată și urmează a fi examinată abia într-o ședință a Curții”.
Ajungând la concluzia ,,că în interviu judecătorul V. Pușcaș indirect
și-a expus părerea asupra constituționalității actului contestat, pentru
care motiv nu poate participa la examinarea cauzei”, Curtea a satisfăcut
demersul.
Consider că în legătură cu demersul respectiv, precum și cu decizia
Curții cu privire la recuzarea subsemnatului, sunt necesare anumite explicații. În fața ziariștilor prezenți la ședință am recunoscut că aveam
datoria să invoc în interviu că nu comentez dizolvarea Parlamentului în
baza art. 78 din Constituție, alin. (5) al căruia stipulează că: „Dacă și după
alegerile repetate Președintele Republicii Moldova nu va fi ales, Președintele în exercițiu dizolvă Parlamentul și stabilește data alegerilor în
noul Parlament”.
Este de subliniat că art. 85 din Constituție prevede cu totul alte motive
de dizolvare a Parlamentului – imposibilitatea formării Guvernului, blocarea procedurii de adoptare a legilor timp de trei luni și neacceptarea votului de încredere Guvernului după cel puțin două solicitări de învestitură.
Art. 85 din Constituție nu prevede dizolvarea Parlamentului în urma
nealegerii Președintelui Republicii Moldova. În interviu se menționează că
pentru acest temei există o procedură specială, stipulată în art. 78 din Con21

stituție, pe care subsemnatul nu a comentat-o. Nici alin. (5) art. 78 din Constituție, nici art. 10 din Legea nr. 49-XVIII nu sunt comentate în interviu.
Codul jurisdicției constituționale (art. 27 lit. b) stipulează că „judecătorul Curții Constituționale nu poate participa la examinarea cauzei
și urmează să fie recuzat dacă și-a expus public părerea despre constituționalitatea actului contestat”. Atunci, pentru care acțiuni concrete a
fost recuzat judecătorul V. Pușcaș? Este doar o supoziție că, vorbind de
termenul de un an, am avut în vedere și legea contestată.
Atrag atenția cititorilor că interviul a fost unul radiofonic. Materialul
prezentat de către reprezentantul autorilor sesizării a fost redactat de сel
care a intervievat și l-a pus pe post în formă scrisă. Dacă mi s-ar fi permis
în ședință să dau explicații, aș fi cerut să fie ascultată varianta radiofonică
și, după intonație, s-ar fi putut aprecia adevărata poziție a intervievatului, adică a subsemnatului.
Interviul publicat cu adevărat putea trezi unele îndoieli. Judecătorul
recuzat totuși a vorbit că Parlamentul nu poate fi dizolvat înainte de 16
iunie 2010, adică până la expirarea unui an din momentul ultimei dizolvări – 16 iunie 2009.
Pentru a spulbera orice îndoieli, Curtea trebuia să verifice toate materialele cuprinse în demers și 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
dizolvării Parlamentului în baza alin. (5) art. 78 din Constituție, deoarece
a fost contestată la Curte Legea cu privire la procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova.
Cu atât mai mult cu cât existau diferite interpretări ale alin. (5) art. 78,
discuțiile axându-se în principal pe termenul în care, după nealegerea
Președintelui, Parlamentul trebuie să fie dizolvat. Nu numai politicienii,
dar și specialiștii în dreptul constituțional nu aveau o opinie univocă. De
exemplu, dl D. Pulbere, președintele Curții Constituționale, în interviul
acordat agenției INFOTAG, fiind întrebat dacă „Președintele în exercițiu
poate dizolva Parlamentul la 1 ianuarie 2010”, a afirmat că „da, e posibil
ca la 31 decembrie să sărbătorim toți Revelionul, după care să intrăm în
alegeri anticipate”.
În pauza ședinței, la întrebările ziariștilor, subsemnatul a spus următoarele: „Judecătorul, ca și soția lui Cezar, trebuie să se afle în afara oricăror îndoieli sau suspiciuni”, enunț care a fost repetat de unele posturi de
televiziune. Vreau să continuu ideea expusă, afirmând 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 înțeles bine că
omul se poate apăra de învinuiri, de bănuieli însă – niciodată.
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Și aici apare o altă întrebare: care a fost pentru reprezentantul autorilor sesizării imboldul de a cere recuzarea judecătorului – expunerea
opiniei asupra nedizolvării Parlamentului decât o singură dată pe parcursul unui an, temei de sesizare la care s-a renunțat în ședință, sau poziția judecătorilor constituționali care resping sindromul dependenței
de puterea politică? Nu știu dacă este întâmplătoare următoarea afirmație a dlui V. Voronin, președintele PCRM, expusă în cadrul conferinței
de presă din 16.03.2010: „Конституционный суд очень быстренько
сориентировался политически кому служить, и кому нести чемоданы”. Subliniem cuvântul „întâmplătoare”, deoarece din momentul
alegerii, în 2001, în calitate de Președinte al Republicii Moldova și până la
sfârșitul mandatului în 2009, dl V. Voronin de nenumărate ori a vorbit în
termeni pozitivi despre Curtea Constituțională.
Judecătorul V. Pușcaș are dreptul moral să afirme că n-a dus valizele
la nicio putere. El a servit și servește Constituția, și va face aceasta și în
viitor. Credem că și ceilalți judecători ai Curții Constituționale procedează la fel.
În demersul său, reprezentantul autorilor sesizării a criticat activitatea judecătorului V. Pușcaș în calitate de membru al Comisiei constituționale și pentru că acesta publică articole, acordă interviuri, participă la
diferite emisiuni televizate și radiofonice etc.
Care sunt drepturile și obligațiile judecătorului constituțional, în afară de înfăptuirea propriu-zisa a jurisdicției constituționale? Răspunsul,
considerăm, este clar.
Ne referim fa art. 139 din Constituție și la un șir de articole din legislația în vigoare, potrivit cărora funcția de judecător constituțional este
incompatibilă cu oricare altă funcție, cu excepția activității didactice și
științifice. Ultimele activități îi permit judecătorului să-și expună părerea
asupra problemelor de drept, în afară de cele sesizate la Curtea Constituțională, indiferent unde își publică opiniile: în țară sau peste hotare.
Cerința este una: tratarea științifică a problemelor privind sistemul național 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, excepție făcând elaborarea și adoptarea Constituției.
Astfel, judecătorul constituțional, în afară de obligații, mai dispune și
de drepturi, care nu pot fi violate de nimeni.
Dreptul,
28 martie 2010
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DECIZIE
pentru respingerea sesizării unui grup de deputaţi
în Parlament din 03.03.2003
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.48/7 din 18.03.2003
***
Curtea Constituţională în componenţa:
Victor PUŞCAŞ – preşedinte
Mircea IUGA – judecător-raportor
Constantin LOZOVANU – judecător
Dumitru PULBERE – judecător-raportor
Elena SAFALERU – judecător
Ion VASILATI – judecător
cu participarea grefierului Maia Ţurcan,
examinînd în prealabil, în conformitate cu art.44 din Codul jurisdicţiei constituţionale, sesizarea unui grup de deputaţi în care se contestă
constituţionalitatea respingerii de către Parlament a proiectului Hotărîrii
Parlamentului nr.2946 din 26 decembrie 2002 „Cu privire la desfăşurarea
Referendumului republican legislativ”,
Curtea Constituţională A CONSTATAT:
La 7 februarie 2003 deputaţii în Parlament Mihai Petrache, Dumitru
Braghiş, Vladimir Cociorvă şi Ion Guţu au sesizat Curtea Constituţională
asupra neconstituţionalităţii respingerii de către Parlament a proiectului
Hotărîrii Parlamentului nr.2946 din 26 decembrie 2002 „Cu privire la desfăşurarea Referendumului republican legislativ”.
După cum rezultă din materialele anexate la sesizare, în cadrul şedinţei în plen din 26 decembrie 2002 Parlamentul a examinat Hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr.1960 din 29 iulie 2002 „Cu privire la iniţierea Referendumului republican legislativ privind modificarea Codului
electoral”, raportul Comisiei juridice, pentru numiri şi imunităţi, precum
şi proiectul Hotărîrii Parlamentului nr.2946 „Cu privire la desfăşurarea
Referendumului republican legislativ”.
În opinia autorilor sesizării, respingerea de către Parlament a proiectului Hotărîrii nr.2946 înseamnă respingerea iniţiativei populare de desfăşurare a Referendumului republican legislativ şi deci contravine dispoziţiilor constituţionale, cuprinse în art.39 alin.(1) din Constituţie.
Examinînd sesizarea, Curtea Constituţională consideră că ea nu poate fi acceptată spre examinare în fond pentru următoarele considerente: Potrivit art.134 şi 135 alin.(1) din Constituţie, art.31 alin.(1) din Legea
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cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(3), art.6 alin.(1) şi (2) din
Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională, fiind unica autoritate de jurisdicţie constituţională în Republica Moldova, examinează
numai chestiuni ce ţin de competenţa sa, în exclusivitate probleme de
drept, exercită la sesizare controlul constituţionalităţii legilor şi hotărîrilor Parlamentului, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului, precum şi a tratatelor internaţionale
la care Republica Moldova este parte.
Astfel, în temeiul dispoziţiilor constituţionale şi legale, Curtea Constituţională relevă că pot fi supuse controlului constituţionalităţii actele
normative în vigoare enumerate în art.135 din Constituţie.
Potrivit prevederilor art.39 din Codul jurisdicţiei constituţionale, sesizarea trebuie să fie motivată şi să cuprindă obiectul şi cerinţele sesizării,
împrejurările pe care subiectul îşi întemeiază cerinţele.
Din conţinutul sesizării rezultă că autorii ei solicită examinarea unui
act normativ inexistent.
Examinînd proiectul de hotărîre, Parlamentul nu şi-a expus opinia
asupra chestiunilor abordate în proiect şi nu a emis un act juridic despre
respingerea lui.
Curtea Constituţională apreciază că sesizarea este lipsită de obiect,
contravine cerinţelor art.39 din Codul jurisdicţiei constituţionale şi urmează a fi respinsă.
Pentru considerentele expuse, conducîndu-se după prevederile art.26
alin.(1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.40 alin.(3)
art.61 alin.(3) şi art.64 din Codul jurisdicţiei constituţionale,
Curtea Constituţională DECIDE:
1. Respinge sesizarea deputaţilor în Parlament Mihai Petrache, Dumitru Braghiş, Vladimir Cociorvă şi Ion Guţu.
2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de
atac şi se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 3 martie 2003.
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Victor PUŞCAŞ

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
La 7 februarie 2003 Curtea Constituţională a fost sesizată de un grup
de deputaţi în Parlament care au solicitat exercitarea controlului constituţionalităţii respingerii de către Parlament a proiectului Hotărîrii
nr.2946 din 26.12.2002 „Cu privire la desfăşurarea referendumului republican legislativ”.
La 3 martie 2003 Curtea Constituţională a pronunţat decizia prin care
a respins sesizarea pentru motivul că nu este de competenţa Curţii Constituţionale.
Examinînd în prealabil sesizarea şi studiind materialele prezentate de
subiecţii sesizării, consider decizia Curţii neîntemeiată pentru următoarele considerente:
1. La 29.07.2002 Comisia Electorală Centrală a adoptat Hotărîrea
nr.1960 „Cu privire la iniţierea referendumului republican legislativ privind modificarea Codului electoral”. Prin hotărîrea menţionată s-a constatat respectarea procedurii legale, prevăzute de art.142-157 din Codul
electoral, de către grupul de iniţiativă şi voinţa constituţională a 213250
de cetăţeni de a convoca referendumul republican legislativ. Respectînd
în continuare prevederile legale, grupul de iniţiativă a prezentat materialele cu privire la iniţierea referendumului în Parlament. Parlamentul,
conform art.150 din Codul electoral, era obligat, în termen de 6 luni de
la primirea propunerilor de iniţiere a referendumului, să adopte una din
următoarele hotărîri: a) despre declararea referendumului, care se va
desfăşura peste cel puţin 60 de zile de la adoptarea hotărîrii; b) despre
respingerea propunerii privind desfăşurarea referendumului în cazul
cînd aceasta este formulată de deputaţi; c) despre soluţionarea problemelor, preconizate a fi supuse referendumului, fără efectuarea ulterioară
a acestuia. Norma menţionată este imperativă, prescriind organului public, Parlamentul, o conduită obligatorie. Astfel, legislatorul, la momentul examinării respectivului proiect de hotărîre, era obligat să efectueze
una din aceste trei acţiuni. Parlamentul la 26.12.2002 nu a adoptat nici
un act referitor la această iniţiativă, creînd dificultăţi pentru aprecierea
acestui act (manifestat prin inacţiune) de către societate.
2. Analizînd obiectul sesizării prin prisma reglementărilor art.135 din
Constituţie şi sub aspectul formei sale (ca inacţiune şi act normativ inexistent), Curtea Constituţională n-a acceptat examinarea în fond a sesizării din punct de vedere formal. Într-o analiză mai riguroasă, însă, luînd
în considerare şi aspectul său material, acest act, raportat la dispoziţiile
constituţionale, face obiectul jurisdicţiei constituţionale. Conform dis26

poziţiilor art.68 alin.(1) din Constituţie, în exerciţiul mandatului, deputaţii sînt în serviciul poporului. Parlamentul în acest caz nu a adoptat o hotărîre, prin care fapt a creat un vid legislativ. În consecinţă, Parlamentul a
admis un comportament care afectează voinţa unei părţi considerabile a
poporului şi, ca urmare, a apărut un litigiu de contencios constituţional.
Conform dispoziţiilor constituţionale, atribuţiile Curţii Constituţionale sînt mult mai largi, decît cele prevăzute de art.135 din Constituţie. O
parte din aceste atribuţii sînt prevăzute în art.134 din Constituţie. Astfel,
Curtea Constituţională este unica autoritate în Republica Moldova, care
se poate pronunţa asupra raporturilor de contencios constituţional. În
aceeaşi ordine de idei, conform aceloraşi norme constituţionale, nici un
organ al administraţiei publice centrale nu este abilitat cu competenţa
de a veghea asupra respectării Constituţiei şi de a garanta supremaţia ei.
Această atribuţie, conform art.134 alin.(3) din Constituţie, art.1 alin.(3)
din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art.2 alin.(2) din Codul
jurisdicţiei constituţionale, revine exclusiv Curţii Constituţionale. Garantînd supremaţia Constituţiei, Curtea Constituţională asigură respectarea
relaţiilor între majoritate şi minoritate, între majoritatea şi opoziţia parlamentară, între stat şi alte state, între stat şi organismele internaţionale. Conform aceleiaşi norme constituţionale, Curtea Constituţională, de
asemenea, are funcţia de a garanta responsabilitatea statului faţă de cetăţean, ceea ce prezumă că are şi funcţia de a garanta responsabilitatea
organelor administraţiei publice centrale faţă de cetăţean, electorat şi
asociaţiile acestora.
3. Conform doctrinei şi principiilor unanim recunoscute, la adoptarea hotărîrilor sale Curtea Constituţională trebuie să fie consecventă, săşi menţină concluziile adoptate anterior. Menţionăm că prin hotărîrea
nr.15 de la 6 mai 1997 Curtea Constituţională şi-a expus punctul de vedere în acest sens: „Stipulînd competenţele Curţii Constituţionale, Constituţia arată că acestea constau în garantarea supremaţiei Constituţiei.
Această sintagmă poate eventual însemna şi sancţionarea (la sesizare)
a oricărui comportament neconstituţional din partea oricărei autorităţi
publice în exerciţiul atribuţiilor ei”. De menţionat că Republica Moldova se află la etapa dezvoltării statalităţii sale, atît în plan economic, cît
şi politic. În aceste circumstanţe, Curţii Constituţionale îi este predestinat rolul de arbitru, care prin pîrghiile juridice influenţează la aplanarea amiabilă a diferendelor politice, menţinerea coerenţei între membrii
societăţii şi, ca urmare, la aplanarea conflictelor, care în mod obiectiv
apar între majoritate şi minoritate. Avînd în vedere considerentele expuse şi circumstanţele, conform cărora nici un organ al administraţiei
publice nu se poate pronunţa referitor la supremaţia Constituţiei, Curtea
urma să examineze constituţionalitatea acestui act, care după materie
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ţine de contenciosul constituţional. Această posibilitate este prevăzută
şi de art.6 alin.(2) din Codul jurisdicţiei constituţionale, conform căruia
Curtea Constituţională îşi stabileşte ea însăşi limitele de competenţă.
4. Sub alt aspect, Curtea Constituţională trebuia să accepte spre examinare sesizarea şi pornind de la natura juridică a inacţiunii admise de
Parlament. Astfel, din comportamentul Parlamentului se poate conchide că acesta a admis o inacţiune contrar prescripţiei legii. Conform unui
principiu general recunoscut, acţiunea prescrisă de lege, exprimată prin
inacţiune, constituie şi ea un act juridic. Fiind admis de un organ al administraţiei publice centrale, avînd un caracter coercitiv, general şi obligatoriu, acest act juridic poate fi atribuit la categoria actelor normative.
Astfel, se impune concluzia că actul admis de Parlament, fiind un act
juridic normativ, poate face obiectul examinării Curţii Constituţionale.
Astfel, Curtea Constituţională a examinat obiectul sesizării numai sub
aspect formal, fără a lua în considerare partea materială a acestuia, din
care cauză, în opinia mea, a ajuns la concluzia eronată de a nu admite
sesizarea spre examinare.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Victor PUŞCAŞ

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 3 martie 2003
ADRESA CURŢII CONSTITUŢIONALE
La 7 februarie 2003 deputaţii în Parlament Mihai Petrache, Dumitru
Braghiş, Vladimir Cociorvă şi Ion Guţu au sesizat Curtea Constituţională
asupra neconstituţionalităţii respingerii de către Parlament a proiectului
Hotărîrii Parlamentului nr.2946 din 26 decembrie 2002 „Cu privire la desfăşurarea Referendumului republican legislativ”.
Prin decizia Curţii Constituţionale din 3 martie 2003 sesizarea a fost
respinsă pentru motivul necorespunderii prevederilor art.39 alin.(2) lit.c)
din Codul jurisdicţiei constituţionale.
În cadrul examinării preliminare a sesizării Curtea Constituţională a
constatat unele lacune în legislaţia în vigoare la capitolul adoptarea hotărîrilor Parlamentului.
Procedura de adoptare a hotărîrilor Parlamentului este stipulată în
art.74 din Constituţie, art.75 din Regulamentul Parlamentului şi art.11
din Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 „Privind actele legislative”,
potrivit cărora hotărîrile se adoptă de către Parlament cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi.
Art.71 din Regulamentul Parlamentului prevede că proiectele de hotărîri se consideră respinse de către Parlament dacă la votare nu s-a obţi28

nut majoritatea respectivă de voturi arătată în art.75 alin.(2). Potrivit articolului menţionat, proiectele de hotărîri respinse de către Parlament nu
pot fi readuse, de regulă, în discuţia acestuia în decursul aceleiaşi sesiuni.
Conform art.11 alin.(3) din Legea privind actele legislative, modificarea,
completarea şi abrogarea hotărîrilor Parlamentului se fac, de regulă, prin
hotărîre, conform procedurii stabilite în acest sens. Însă nici Regulamentul
Parlamentului, nici Legea privind actele legislative nu reglementează mecanismul juridic de respingere a proiectului actului normativ, ceea ce conduce la dificultăţi în exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale.
Pentru considerentele expuse, în temeiul art.79 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională atrage atenţia Parlamentului
asupra oportunităţii lichidării acestor lacune. Parlamentul va informa în
termen de 3 luni Curtea Constituţională asupra rezultatelor examinării
prezentei adrese.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Victor PUŞCAŞ

COMENTARIU
la Opinia Separată din 03.03.2003
La 29.07.2002, Comisia Electorală Centrală a recunoscut ca legală şi
Constituţională iniţiativa a 213.250 de cetăţeni de a convoca referendumul republican legislativ privind introducerea unor modificări în codul
electoral. Materialele însoţite la proiectul hotărîrii Parlamentului au fost
prezentate în Parlament, incluse în ordinea de zi şi supuse dezbaterilor.
In şedinta sa, organul suprem legislativ în baza art.art.2, 60, 66, 74,
75 din Constituţie şi art.art.142 – 157, 150 din Codul electoral, urma să
adopte una din următoarele hotărîri:
a) să declare desfăşurarea referendumului,
b) să-l respingă sau,
c) să resolve propunerile legislative, publicînd actul adoptat în ordinea stabilită.
Este de menţionat, că Parlamentul RM n-a adoptat nici un act juridic
referitor la iniţiativa populară şi astfel, a creat dificultăţi pentru controlul
Constituţionalităţii acţiunilor/inacţiunilor Parlamentului.
Ramînem la parerea că CC RM nu este în drept să formeze noi norme de drept, aşa cum s-a procedat, de exemplu, prin hotărîrile nr.36 din
05.12.2013, nr.2 din 09.02.2016, nr.7 din 04.03.2016, precum şi altele.
Insă, în limitele Constituţiei, asigurînd supremaţia acesteia, CC RM este
obligată să acopere golurile şi vacuumurile normative şi să sancţioneze
autorul acţiunilor/inacţiunilor care contravin normelor Constituţionale.
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Prin adresa expediată Parlamentului, CC RM a semnalat violarea
de către Parlament a unui şir de norme Constituţionale, inclusiv Legea
nr.780 din 27.12.2001 privind actele legislative (art.11).
Curtea a concluzionat că „nici Regulamentul Parlamentului, nici Legea privind actele legislative, nu reglementează mecanismul juridic de
respingere a proiectului actului normativ, ceea ce conduce la dificultăţi
în exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale.”
Cu scopul corectării situaţiei respective, Parlamentului i-a fost expediată o adresă, insă adresa CC RM expediată Parlamentului RM a rămas
fără examinare.
Astfel, putem concluziona, că scopul şi funcţiile Curţii Constituţionale cer perfecţionarea atribuţiilor acestei instituţii, dar şi perfecţionarea
procedurilor şi activităţii legislative a Parlamentului, inclusiv prin introducerea răspunderii personale parlamentare şi guvernamentale.
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HOTĂRÎRE
pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi
ale Legii nr.718-XII din 17 septembrie 1991 „Privind partidele
şi alte organizaţii social-politice”12 în redacţia legilor nr.146-XIV
din 30 septembrie 199813, nr.367-XIV din 29 aprilie 199914,
nr.795-XIV din 10 februarie 200015 şi nr.1534-XV
din 13 decembrie 2002 „Pentru modificarea şi completarea
Legii nr.718-XII din 17 septembrie 1991 privind partidele
şi alte organizaţii social-politice”16 nr. 11 din 03.06.2003
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.123-125/12 din 20.06.2003
***
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională în componenţa:
Victor PUŞCAŞ – preşedinte, judecător-raportor
Mircea IUGA – judecător
Constantin LOZOVANU – judecător
Dumitru PULBERE – judecător
Elena SAFALERU – judecător
Ion VASILATI – judecător
cu participarea Maiei Ţurcan, grefier, deputatului în Parlament Mihai
Petrache, autorul sesizării, Ion Mîţu, reprezentantul permanent al Parlamentului la Curtea Constituţională, conducîndu-se după art.135 alin.
(1) lit.a) din Constituţie, art.4 alin.(1) lit.a) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională, art.4 alin.(1) lit.a) şi art.16 alin.(1) din Codul jurisdicţiei
constituţionale, a examinat în şedinţă plenară deschisă dosarul privind
controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr.718-XII din 17
septembrie 1991 „Privind partidele şi alte organizaţii social-politice” în
redacţia legilor nr.146-XIV din 30 septembrie 1998, nr.367-XIV din 29
aprilie 1999, nr.795-XIV din 10 februarie 2000 şi nr.1534-XV din 13 decembrie 2002 „Pentru modificarea şi completarea Legii nr.718-XII din 17
septembrie 1991 privind partidele şi alte organizaţii social-politice”.
Drept temei pentru examinarea dosarului a servit sesizarea deputatului în Parlament Mihai Petrache, depusă la 5 februarie 2003, în conformitate cu art.24 şi art.25 din Legea cu privire la Curtea Constituţională,
art.38 şi art.39 din Codul jurisdicţiei constituţionale.
12
13
14
15
16

M.O., 1991, nr.11-12, art.106.
M.O., 1998, nr.100-102, art.613.
M.O., 1999, nr.53-54, art.247.
M.O., 2000, nr.39-41, art.284.
M.O., 2002, nr.185-189, art.1406.
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Prin decizia Curţii Constituţionale din 10 februarie 2003 sesizarea a
fost acceptată spre examinare în fond.
În procesul examinării preliminare a sesizării Curtea Constituţională
a solicitat puncte de vedere Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului, Ministerului Justiţiei, Procurorului General, Institutului de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale.
Examinînd materialele dosarului, audiind informaţia prezentată de
judecătorul-raportor şi argumentele expuse de participanţii la şedinţă,
Curtea Constituţională
A CONSTATAT:
La 17 septembrie 1991 Parlamentul a adoptat Legea nr.718-XII „Privind partidele şi alte organizaţii social-politice” (în continuare – Legea
nr.718-XII), care ulterior a fost modificată şi completată prin: Legea
nr.146-XIV din 30 septembrie 1998 „Pentru modificarea şi completarea
Legii privind partidele şi alte organizaţii social-politice” (în continuare
– Legea nr.146-XIV), Legea nr.367-XIV din 29 aprilie 1999 „Pentru modificarea articolului 5 din Legea privind partidele şi alte organizaţii social-politice” (în continuare – Legea nr.367-XIV), Legea nr.795-XIV din 10
februarie 2000 „Pentru modificarea şi completarea Legii privind partidele şi alte organizaţii social-politice” (în continuare – Legea nr.795-XIV)
şi Legea nr.1534-XV din 13 decembrie 2002 „Pentru modificarea şi completarea Legii nr.718-XII din 17 septembrie 1991 privind partidele şi alte
organizaţii social-politice” (în continuare – Legea nr.1534-XV).
Prin sesizarea depusă la Curtea Constituţională autorul contestă unele prevederi din legile citate pentru motivul că acestea contravin principiilor şi normelor cuprinse în art.1 alin.(3), art.5 alin.(1), art.7, 8 şi 41 din
Constituţia Republicii Moldova.
Astfel, la cererea autorului sesizării, Curtea a reţinut spre examinare
următoarele dispoziţii legale:
1. Art.I pct.4 lit.a) din Legea nr.146-XIV, prin care art.5 alin.3 lit.a) din
Legea nr.718-XII a fost modificat şi expus astfel:
„Statutul partidului sau al altei organizaţii social-politice se înregistrează dacă:
a) are cel puţin 5000 de membri domiciliaţi în cel puţin jumătate din
unităţile administrativ-teritoriale de nivelul doi, dar nu mai puţin de 150
în fiecare din unităţile administrativ-teritoriale menţionate.”
Ulterior, prin Legea nr.367-XIV, legislatorul a substituit în acest text
cifra „150” cu „600”.
Autorul sesizării consideră că modificările operate în art.5 alin.3 lit.a)
din Legea nr.718-XII contravin dispoziţiilor art.1 alin.(3), art.5 alin.(1) şi
art.41 alin.(2) din Constituţie.
32

În opinia autorului sesizării, prevederile menţionate ale legii condiţionează dreptul cetăţeanului la asociere liberă, limitează aplicarea practică a pluralismului politic ca principiu constituţional.
Raportînd dispoziţiile legale contestate la normele constituţionale,
Curtea relevă că anterior, prin Hotărîrea nr.3 din 29 ianuarie 1999 „Cu
privire la controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr.146XIV din 30 septembrie 1998 „Pentru modificarea şi completarea Legii
privind partidele şi alte organizaţii social-politice”17 (în continuare – Hotărîrea nr.3), s-a pronunţat asupra constituţionalităţii art.I pct.4 lit.a) din
Legea nr.146-XIV. Pentru acest motiv, în baza art.60 lit.e) din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea consideră necesar de a sista procesul pentru controlul constituţionalităţii art.5 alin.3 lit.a) din Legea nr.718-XII în
redacţia art.I pct.4 lit.a) din Legea nr.146-XIV.
Referitor la modificarea, prin Legea nr.367-XIV, a numărului minim
de membri ai partidului din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul
al doilea necesar pentru înregistrarea partidului, asupra căreia Curtea nu
s-a pronunţat, Curtea reiterează concluziile expuse în Hotărîrea nr.3 şi
invocă suplimentar Hotărîrea nr.37 din 10 decembrie 1998 „Privind interpretarea art.41 alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova”18 (în continuare – Hotărîrea nr.37). Prin relevanţa enunţurilor expuse în hotărîrile
nr.3 şi nr.37 Curtea apreciază drept constituţională sintagma „600” din
art.5 alin.3 lit.a) din Legea nr.718-XII în redacţia Legii nr.367-XIV.
2. Art.I pct.1, 2, 3 şi 4 din Legea nr.1534-XV, prin care au fost operate
următoarele modificări în Legea nr.718-XII:
Art.15 alin.2 a fost completat cu litera e), care stipulează că cererea de
înregistrare a statutului se depune la Ministerul Justiţiei, însoţită de:
„e) actele de constituire a organizaţiilor teritoriale ale partidului sau
ale altei organizaţii social-politice, în conformitate cu prevederile articolului 5 alineatul 3 litera a) şi ale articolului 20 alineatul 1.”
Art.18 alin.3 a fost completat cu subalin.4, conform căruia partidele şi
alte organizaţii social-politice sînt obligate:
„să prezinte Ministerului Justiţiei anual, în perioada 1 ianuarie – 1
martie, listele membrilor săi pentru reconfirmarea numărului lor minim,
în conformitate cu Regulamentul cu privire la înregistrarea partidelor şi
altor organizaţii social-politice, aprobat de Guvern.”
Art.20 alin.1 a fost expus în următoarea redacţie:
„Partidele şi alte organizaţii social-politice trebuie să aibă, în cel puţin
jumătate din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul doi, organizaţii
teritoriale cu numărul de membri prevăzut de prezenta lege. Raportul
17
18

M.O., 1999, nr.16-18, art.7.
M.O.,1999, nr.1-2, art.1.
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privind numărul de membri ai partidului sau ai altei organizaţii social-politice, cu indicarea unităţilor administrativ-teritoriale, va fi prezentat Ministerului Justiţiei anual, în perioada 1 ianuarie – 1 martie”.
La 27 februarie 2003, prin Legea nr.64-XV „Pentru modificarea şi completarea Legii nr.718-XII din 17 septembrie 1991 privind partidele şi alte
organizaţii social-politice”19 (în continuare – Legea nr.64-XV), Parlamentul a substituit în acest articol textul „în perioada 1 ianuarie – 1 martie” cu
textul „pînă la 1 decembrie”.
Art.21 alin.1, după prima propoziţie, a fost completat cu următorul
text:
„Calitatea de membru se consemnează în listele membrilor partidului
sau ai altei organizaţii social-politice în modul prevăzut de Regulamentul
cu privire la înregistrarea partidelor şi altor organizaţii social-politice”.
În opinia subiectului sesizării, aceste norme contravin art.5 alin.(1) şi
art.41 alin.(1) din Constituţie pentru că:
– sînt obligatorii pentru toate partidele, indiferent de data constituirii
lor şi de faptul dacă au subdiviziunile teritoriale respective;
– impun efectuarea unor acţiuni organizatorice şi de evidenţă, care, în
opinia sa, echivalează cu reînregistrarea anuală a partidelor politice şi le
distrag de la îndeplinirea programelor de activitate;
– impun interogarea membrului de partid şi reconfirmarea anuală a
opţiunii sale politice la iniţiativa organului de partid din care face parte,
ignorîndu-se astfel norma constituţională privind dreptul persoanei la
libera asociere şi retragere din partidul politic.
Recunoscînd constituţionale prevederile art.5 alin.3 lit.a) din Legea
nr.718-XII prin Hotărîrea nr.3 şi prezenta hotărîre şi în conformitate cu
enunţurile expuse în Hotărîrea nr.37, Curtea apreciază drept constituţionale prevederile art.15 alin.2 lit.e) din Legea nr.718-XII în redacţia art.I
pct.1 din Legea nr.1534-XV, care se află în corelaţie directă cu acestea şi
sînt subsecvente lor prin caracterul şi specificările pe care le conţin.
Dispoziţiile art.18 alin.3 subalin.4, art.20 alin.1 şi art.21 alin.1 din Legea nr.718-XII în redacţia Legii nr.1534-XV sînt determinate de comportamentul legal impus de legislator prin dispoziţiile art.5 alin.3 lit.a) precitate.
Un partid politic este o asociaţie care poate fi structurată atît pe verticală, cît şi pe orizontală, avînd scopul de a implementa o ideologie referitoare la guvernarea societăţii. El are o conducere, alcătuită din persoane
responsabile, alese din rîndurile membrilor săi, care poartă răspundere
în faţa colegilor de partid şi a societăţii în ansamblu pentru activitatea
organelor de conducere ale partidului, pentru disciplină şi evidenţă atît
19

M.O., 2003, nr.46-47, art.180.
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în cadrul partidului, cît şi în raport cu alte instituţii din societate. Astfel,
Curtea consideră că măsurile de evidenţă şi responsabilităţile impuse
factorilor de decizie din cadrul partidului, prezentarea de rapoarte de
către aceştia unor instituţii publice, precum şi colectarea semnăturilor
membrilor săi, nu sînt de natură să îngrădească dreptul la libera asociere
în partide, garantat de art.41 alin.(1) din Constituţie.
Necesitatea consemnării calităţii de membru al partidului sau al altei
organizaţii social-politice, reglementată de art.21 alin.1 din Legea nr.718XII, este dictată şi de art.3 din aceeaşi lege, conform căruia partidele şi
alte organizaţii social-politice consemnează calitatea de membru a aderenţilor lor.
În baza constatărilor expuse, Curtea Constituţională apreciază drept
constituţionale prevederile art.18 alin.3 subalin.4, art.20 alin.1 şi art.21
alin.1 din Legea nr.718-XII în redacţia art.I pct.2, 3 şi 4 din Legea nr.1534-XV.
Prin Legea nr.64-XV, care nu a fost contestată, au fost operate modificări în dispoziţiile art.20 alin.1, dar numai în sensul termenelor prezentării anuale a listelor şi rapoartelor, fără a se schimba esenţial conţinutul.
3. Curtea reţine spre examinare şi art.I pct.6 din Legea nr.1534-XV,
prin care art.32 alin.1 din Legea nr.718-XII a fost expus în următoarea
redacţie:
„Curtea Supremă de Justiţie, în baza cererii Ministerului Justiţiei, va
constata încetarea activităţii partidului sau a altei organizaţii social-politice şi va dispune procedura de lichidare a acesteia în cazul în care:
partidul sau altă organizaţie social-politică nu a convocat nici un congres sau nici o conferinţă timp de 4 ani;
partidul sau altă organizaţie social-politică nu a prezentat, în termenul stabilit de lege, listele membrilor săi, reînnoite anual, pentru reconfirmarea numărului minim de membri stabilit de lege;
la data verificării listelor membrilor partidului sau ai altei organizaţii
social-politice, se constată că numărul de membri a scăzut sub limita stabilită de prezenta lege pentru înregistrarea statutului;
nu sînt respectate condiţiile prevăzute la art.20 alin.1”.
Curtea relevă că după natura lor juridică prevederile art.32 alin.1 din
Legea nr.718-XII în redacţia art.I pct.6 din Legea nr.1534-XV comportă
un caracter sancţionar, stipulînd condiţiile în care intervine lichidarea
partidului sau a altei organizaţii social-politice.
Potrivit art.41 alin.(4) din Constituţie, partidele şi alte organizaţii social-politice pot fi dizolvate numai dacă sînt declarate neconstituţionale şi
numai în cazul în care acestea, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept, a suveranităţii şi independenţei, a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.
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Curtea menţionează că această normă constituţională reglementează
expres şi exhaustiv condiţiile de lichidare sancţionară a partidelor politice, neadmiţînd extinderea lor.
Totodată, potrivit art.72 alin.(3) din Constituţie, prin lege organică se
poate stabili numai modul de organizare şi funcţionare a partidelor politice, nu însă şi temeiurile de lichidare sancţionară a lor.
Pentru considerentele expuse Curtea subliniază că Parlamentul nu a fost
în drept să extindă condiţiile de lichidare ca formă de sancţionare a partidelor politice peste limitele constituţionale strict delimitate în art.41 alin.(4).
Prin urmare, lichidarea partidelor politice şi a altor organizaţii social-politice poate fi exercitată numai în cazurile expres prevăzute de art.41
din Constituţie şi numai cu avizul Curţii Constituţionale.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului în hotărîrile sale a enunţat
că, reieşind din importanţa democraţiei în sistemul Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale (în
continuare – Convenţia)20, partidele politice ţin de domeniul articolului
11, stabilind că dizolvarea acestora de către autorităţile de stat trebuie să
satisfacă cerinţele art.11 alin.2 din Convenţie.
În opinia Curţii Europene, imixtiunea în exercitarea drepturilor prevăzute de articolele 8, 9, 10 şi 11 ale Convenţiei trebuie să fie evaluată cu
standardul ceea ce constituie „măsuri necesare într-o societate democratică”. Prin urmare, excepţiile stabilite în articolul 11, în ceea ce priveşte
partidele politice, trebuie să fie interpretate în mod strict; numai motive
convingătoare şi impunătoare pot justifica restricţiile libertăţii de asociere în partide. Determinînd dacă există o necesitate în sensul art.11 alin.2,
statele contractante dispun numai de o limitată marjă de apreciere, care
merge de mînă cu o supraveghere europeană riguroasă, ce cuprinde atît
legea, cît şi deciziile ce o aplică, inclusiv cele date de instanţe de judecată.
În aceeaşi ordine de idei, Comisia de la Veneţia, la cea de-a 41-a sesiune a sa din 10-11 decembrie 1999, a adoptat şapte principii călăuzitoare
privind interzicerea şi desfiinţarea partidelor politice şi altor măsuri analogice. Prin aceste principii Comisia de la Veneţia a reiterat concluziile expuse de Curtea Europeană, stabilind suplimentar că interzicerea sau desfiinţarea unui partid politic trebuie să fie rezervată Curţii Constituţionale
sau unui alt organ judiciar adecvat, într-o procedură ce oferă toate garanţiile unui proces echitabil, într-un termen rezonabil şi ale transparenţei.
În acest context Curtea observă că, şi în cazul încălcării dispoziţiilor
art.41 alin.(4) 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 alin.(4) din Constituţie.
20

Tratate internaţionale, vol.I, p.341-358.
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În baza celor expuse, Curtea Constituţională apreciază că prevederile
art.32 alin.1 din Legea nr.718-XII în redacţia art.I pct.6 din Legea nr.1534XV sînt neconstituţionale.
Pentru motivele arătate, conducîndu-se după prevederile art.140 din
Constituţie, art.26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.60
lit.e), art.62 şi art.68 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională
HOTĂRĂŞTE:
1. Recunoaşte constituţionale:
– sintagma „600” din art.5 alin.3 lit.a) din Legea nr.718-XII din 17 septembrie 1991 „Privind partidele şi alte organizaţii social-politice” în redacţia Legii nr.367-XIV din 29 aprilie 1999 „Pentru modificarea articolului 5 din Legea privind partidele şi alte organizaţii social-politice”;
– dispoziţiile art.15 alin.2 lit.e), art.18 alin.3 subalin.4, art.20 alin.1 din
Legea nr.718-XII din 17 septembrie 1991 „Privind partidele şi alte organizaţii social-politice” în redacţia Legii nr.1534-XV din 13 decembrie 2002
„Pentru modificarea şi completarea Legii nr.718-XII din 17 septembrie
1991 privind partidele şi alte organizaţii social-politice”;
– sintagma: „Calitatea de membru se consemnează în listele membrilor
partidului sau ai altei organizaţii social-politice în modul prevăzut de Regulamentul cu privire la înregistrarea partidelor şi altor organizaţii social-politice” din art.21 alin.1 din Legea nr.718-XII din 17 septembrie 1991 „Privind
partidele şi alte organizaţii social-politice” în redacţia Legii nr.1534-XV din
13 decembrie 2002 „Pentru modificarea şi completarea Legii nr.718-XII din
17 septembrie 1991 privind partidele şi alte organizaţii social-politice”.
2. Declară neconstituţionale prevederile art.32 alin.1 din Legea
nr.718-XII din 17 septembrie 1991 „Privind partidele şi alte organizaţii
social-politice” în redacţia Legii nr.1534-XV din 13 decembrie 2002 „Pentru modificarea şi completarea Legii nr.718-XII din 17 septembrie 1991
privind partidele şi alte organizaţii social-politice”.
3. Sistează procesul pentru controlul constituţionalităţii prevederilor
art.5 alin.3 lit.a) din Legea nr.718-XII din 17 septembrie 1991 „Privind
partidele şi alte organizaţii social-politice” în redacţia Legii nr.146-XIV
din 30 septembrie 1998 „Pentru modificarea şi completarea Legii privind
partidele şi alte organizaţii social-politice”.
4. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la data adoptării, este definitivă,
nu poate fi supusă nici unei căi de atac şi se publică în „Monitorul Oficial
al Republicii Moldova”.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Nr.11. Chişinău, 3 iunie 2003.
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Victor PUŞCAŞ

ADRESA
CURŢII CONSTITUŢIONALE
La sesizarea deputatului în Parlament Mihai Petrache, la 3 iunie 2003
Curtea Constituţională a exercitat controlul constituţionalităţii unor prevederi din legile nr.146-XIV din 30.09.1998, nr.367-XIV din 29.04.1999,
nr.795-XIV din 10.02.2000 şi nr.1534-XV din 13.12.2002 „Pentru modificarea şi completarea Legii nr.718-XII din 17.09.1991 privind partidele şi
alte organizaţii social-politice”.
Art.5 alin.3 lit.a) din Legea nr.718-XII din 17.09.1991 „Privind partidele
şi alte organizaţii social-politice” stipulează următoarele: „Statutul partidului sau al altei organizaţii social-politice se înregistrează dacă:
a) are cel puţin 5000 de membri domiciliaţi în cel puţin jumătate din
unităţile administrativ-teritoriale de nivelul doi, dar nu mai puţin de 600
în fiecare din unităţile administrativ-teritoriale menţionate”.
Avînd în vedere că după intrarea în vigoare a ultimei redacţii a Legii
nr.764-XV din 27.12.2001 „Privind organizarea administrativ-teritorială”
numărul unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea a crescut
considerabil (de la 12 la 35), este necesar să se modifice expresiile numerice din prevederile precitate, care, în redacţia actuală, se contrazic,
determinînd creşterea componenţei numerice a partidului de la 5000 la
10800 de membri.
Pentru motivele arătate, în temeiul art.79 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională atrage atenţia Parlamentului asupra
oportunităţii lichidării lacunelor semnalate.
Parlamentul, în termen de 3 luni, va informa Curtea Constituţională
asupra rezultatelor examinării prezentei adrese.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Victor PUŞCAŞ

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
3 iunie 2003

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
Prin hotărîrea pronunţată la 3 iunie 2003 Curtea a recunoscut constituţională sintagma: „Calitatea de membru se consemnează în listele membrilor partidului sau ai altei organizaţii social-politice în modul
prevăzut de Regulamentul cu privire la înregistrarea partidelor şi altor
organizaţii social-politice” din art.21 alin.1 din Legea nr.718-XII din 17
septembrie 1991 „Privind partidele şi alte organizaţii social-politice” în
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redacţia Legii nr.1534-XV din 13 decembrie 2002 „Pentru modificarea şi
completarea Legii nr.718-XII din 17 septembrie 1991 privind partidele şi
alte organizaţii social-politice”.
Nu sîntem de acord cu decizia Curţii asupra acestor prevederi pentru
următoarele considerente.
1. Prin dispoziţiile menţionate legiuitorul a impus partidelor şi organizaţiilor social-politice condiţii suplimentare de evidenţă. Astfel, potrivit legii şi Regulamentului cu privire la înregistrarea partidelor şi altor
organizaţii social-politice, conducerea partidului anual va prezenta Ministerului Justiţiei lista membrilor partidului, cu consemnarea calităţii de
membru, pentru reconfirmarea numărului minim necesar de membri.
În opinia subsemnaţilor, persoana care aderă la un partid va depune
doar cerere de înscriere, credibilitatea căreia se menţine pe durata cît nu
este substituită de cererea de retragere din partid, precum şi cît nu este
întreruptă de deces sau suspendată pe cale sancţionară de ceilalţi membri ai partidului conform statutului sau prin lege (una din prevederile
sancţionare fiind cuprinsă în art.2 alin.3 din Legea nr.718-XII).
Considerăm că reconfirmarea periodică prin semnătură a apartenenţei la partid îngrădeşte dreptul persoanei la libera asociere în partide, la
identitatea politică şi, tangenţial, dreptul la libera circulaţie, persoana
fiind nevoită să se afle în unitatea administrativ-teritorială în perioada
colectării semnăturilor.
Prin urmare, în opinia noastră, cererea de asociere la partid este actul
doveditor cu deplină credibilitate de apartenenţă a persoanei la partid.
2. Conform art.10 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului, dreptul la libertatea de exprimare, garantat de această
normă internaţională, cuprinde „libertatea de a primi sau de a comunica
informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice”. În sensul acestei
norme, autorităţile publice nu pot obliga persoana să prezinte informaţii
despre opţiunea sa pentru un program politic. Cu atît mai mult, persoanei
nu i se poate impune obligaţia de a consemna în liste suplimentare calitatea de membru al unui partid politic. Credem că trebuie luată în considerare şi eventualitatea intimidărilor la care poate fi supusă persoana de
către membrii altor formaţiuni politice, cu superioritate numerică în localitatea respectivă, în perioada colectării semnăturilor, pentru a-l determina să se retragă din partid sau, în anul scrutinului, din cursa electorală.
Pentru motivele arătate, considerăm neconstituţionale prevederile
art.1 pct.4 din Legea nr.1534-XV din 13 decembrie 2002.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Judecător-raportor
Judecătorul Curţii Constituţionale
Chişinău, 3 iunie 2003.
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Victor PUŞCAŞ
Mircea Iuga

COMENTARIU
la Opinia Separată din 03.06.2003 semnată
de judecătorii V. PUŞCAŞ şi M. IUGA
In perioada de după pronunţarea HCC din 03.06.2003, cadrul normativ privind partidele politice au suferit o serie de modificări şi completări.
Mai întii de toate vom constata că a fost adoptată o nouă lege sub nr.294
din 21.12.2007 cu privire la partide. Dar şi în această lege au fost introduse modificări şi completări esenţiale prin Legile nr.54 din 12.11.2008,
nr.81 din 07.05.2010, nr.48 din 26.03.2011, nr.33 din 06.03.2012, nr.192
din 12.07.2012, nr.36 din 09.04.2015, nr.95 din 14.05.2015, nr.76 din
14.04.2016, nr.138 din 17.06.2016, nr. 241 din 13.10. 2016, nr.178 din
21.07.2017, nr. 254 din 01.12.2017, nr.31 din 16.03.2018, nr.78 din
03.05.2018, nr.172 din 27.07.2018, nr.238 din 08.11.2018 şi nr,113 din
10.08.2019.
Prin HCC nr.12 din 04.06.2013 au fost declarate neconstituţionale un
şir de prevederi referitoare la interzicerea simbolurilor comuninste şi a
promovării ideologiilor totalitare.
Prin Legea nr.31 din 16.03.2018 a fost modificată ordinea evidenţei
partidelor politice şi a membrilor săi. Iar prin HCC nr.5 din 25.02.2020
privind excepţia de neconstituţionalitate, unele prevederi ale art.8 alin.
(1) lit.d) din Legea nr.294 din 21.12.2007 privind partidele politice au fost
declarate neconstituţionale.
In temeiul analizei parcursului de dezvoltare a culturii pluripartidiste
în republică, se poate de concluizonat, că dezvoltarea sistemului normativ privind constituirea şi activitatea partidelor politice a depins nu atît
de argumentele stipulate în HCC nr.11 din 03.06.2003 şi opiniile judecătorilor V. PUSCAS şi M. IUGA, cît de dezvoltarea şi democratizarea propriu zis a societăţii moldoveneşti.
Astăzi putem afirma cu certitudine, că actualmente doctrina pluralismului politic şi pluripartidismului, cum şi cadrul normativ naţional, dar
şi practica judiciară formată în Moldova ridică temei de perfecţionare a
textului Constituţional din art.41 din Constituţie, şi, în opinia noastră ar
fi necesar de separat „Dreptul de asociere” şi „Libertatea partidelor”, cu
indicarea în Constituţie a reglementărilor exprese privind cauzele interzicerii şi desfiinţării partidelor politice.
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NOTA INFORMATIVA
La 23.02.2001, componenta CC RM a fost completată cu următorii judecători – V. Puscas, D. Pulbere, M. Iuga şi E. Safaleru.
La moment, activau judecătorii încă din prima componenta a CC RM –
dnii M. Cotorobai si C. Lozovanu. Astfel, în activitatea Curţii s-a menţinut
stilul de activitate a primei componenţe a Curţii (23.02.1995-23.02.2001)
în care au activat dnii judecători P. Barbalat şi N. Cliseev, respectîndu-se
principiul independenţei depline şi a asigurării supremaţiei Constituţiei.
Noii judecători s-au încadrat pe deplin în promovarea tradiţiilor deja
înrădăcinate la CC RM.
Ulterior, la alegerile parlamentare din 25.02.2001 Partidul comunistilor din RM a obtinut 71 de mandate din 101 – reprezentînd întreaga
componenţă a Parlamentului.
Urmarind scopul întăririi rolului Parlamentului ca unica autoritate
legislativă a statului şi asigurării stabilităţii legislative, prin legile nr.1570
din 20.12.2002 si nr.213 din 23.10.2008, Parlamentul RM a introdus modificări esenţiale în mecanismul adoptării actelor CC (art. 27 din Legea
nr.317 din 13.12.1994 si art. 66 din Legea nr.502 din 16.06.1995), fapt care
a condus ca urmare la limitarea activităţii CC RM.
S-a stabilit, ca în caz de paritate de voturi, cauza se sistează sau se
amînă, nereglementîndu-se dreptul la expunerea în actele adoptate, a
opiniilor separate a judecătorilor, inclusiv referitor la limitarea dreptului
la opinie separată.
Astfel, în perioada respectivă, politicul incă nu deţinea controlul asupra procesului de formare a CC RM, iar controlul fiind limitat, s-a purces
pe calea legislativă la limitarea competenţei de examinare a Curţii.
Este regretabil acest fapt, dar prin modificarile legislative sus mentionate, CC RM a fost lipsită de dreptul Constituţional de a pronunţa soluţiile cerute în contenciosul Constituţional. (drept exemplu ne serveste HCC
nr.6 din 25.12.2003).
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INDEPENDENŢA CURŢII CONSTITUŢIONALE
ÎN OGLINDA STRÎMBĂ A LEGISLAŢIEI
Victor PUȘCAȘ
Doctor în drept, conferențiar universitar
Judecător la Curtea Constituțională

La 23 februarie 2010, societatea moldovenească va marca 15 ani de
la fondarea 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 cazurile 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 constituirea 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 parlament, 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. Datorită 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
amintim cum s-au derulat evenimentele. Dacă la nivel republican, în
2001, Partidul Comuniştilor a obţinut 71 de mandate în parlament,
atunci la nivel local situaţia a fost inversă – majoritatea primarilor şi consilierilor locali reprezentau alte partide sau erau independenţi. Blocul
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comuniştilor, agrarienilor 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 neconstituţională 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 legislativului, 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 Republica
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 parlamentului, decretelor preşedintelui, hotărârilor şi
ordonanţelor guvernului se înregistrează paritate de voturi, actul contestat se prezumă constituţional, iar cauza se sistează. Era evident că aceste
reglementări sporeau cu mult şansele 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 Medicală Urgentă, la planurile de
înmatriculare la facultăţi, la dreptul de proprietate asupra edificiilor şi
locaşurilor de cult, eliberarea licenţelor de emisie ş.a.
Dar timpul nu stă pe loc. În ajunul alegerilor parlamentare, la 23 octombrie 2008, parlamentul modifică din nou legea: lăsând neschimbată
prevederea despre paritatea de voturi la adoptarea actelor normative,
concretizează că, în caz de paritate de voturi la confirmarea rezultate43

lor alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii 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
concluzia 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 Constituţiei, ci şi încrederea societăţii în independenţa, imparţialitatea şi obiectivitatea 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 conjunctură nefavorabilă actului guvernării,
indiferent de coloratura politică sau specificul politic de moment. Paralel
este necesar a abilita instanţele judecătoreşti 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.
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HOTĂRÎREA CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizie despre sistarea procesului
pentru controlul constituţionalităţii
Hotărîrii Guvernului nr.891 din 17 iulie 2003 „Cu privire la crearea
Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă din Moldova”
Nr.6 din 25.12.2003
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.13-15/3 din 16.01.2004
***
Curtea Constituţională în componenţa:
Victor PUŞCAŞ – preşedinte
Mircea IUGA – judecător-raportor
Constantin LOZOVANU – judecător
Dumitru PULBERE – judecător
Elena SAFALERU – judecător
Ion VASILATI – judecător
cu participarea grefierului Maia Ţurcan,
deputaţilor în Parlament Iulian Glavan şi Lidia Guţu, autori ai sesizărilor,
Gheorghe Ţurcanu, prim-viceministru al sănătăţii, reprezentantul
Guvernului, călăuzindu-se de art.135 alin.(1) lit.a) din Constituţie, art.4
alin.(1) lit.a) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1)
lit.a) şi art.16 alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat
în şedinţă plenară deschisă dosarul pentru controlul constituţionalităţii
Hotărîrii Guvernului nr.891 din 17 iulie 2003 „Cu privire la crearea Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă din Moldova” (în continuare – Hotărîrea nr.891).
Drept temei pentru examinarea dosarului a servit sesizarea deputatului în Parlament Iulian Glavan, depusă la 8 septembrie 2003, şi sesizarea deputaţilor în Parlament Dumitru Braghiş, Valeriu Cosarciuc şi Lidia
Guţu, depusă la 6 octombrie 2003, în conformitate cu prevederile art.24
şi 25 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.38 şi 39 din Codul
jurisdicţiei constituţionale.
Prin deciziile Curţii Constituţionale din 27 octombrie 2003 sesizările
au fost acceptate spre examinare în fond şi conexate într-un dosar.
În procesul examinării preliminare a sesizărilor Curtea Constituţională a solicitat puncte de vedere Parlamentului, Preşedintelui Republicii
Moldova, Guvernului, Ministerului Justiţiei, Procuraturii Generale, Curţii
Supreme de Justiţie, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Economiei, Departamentului Privatizării, Academiei de Ştiinţe, Federaţiei puterilor lo45

cale şi regionale din Republica Moldova, Centrului Naţional Practico-Ştiinţific Medicină de Urgenţă, catedrei Drept civil a USM, catedrei Drept
civil şi procedură civilă a ULIM.
Examinînd materialele dosarului, audiind informaţia prezentată de
judecătorul-raportor şi explicaţiile participanţilor la proces, Curtea Constituţională a constatat:
1. La 17 iulie 2003, în scopul sporirii accesului populaţiei la asistenţa medicală urgentă, Guvernul a adoptat Hotărîrea nr.891. Prin această
hotărîre Guvernul a instituit în subordinea Ministerului Sănătăţii, de la
1 octombrie 2003, Serviciul de Asistenţă Medicală Urgentă din Moldova,
cu finanţarea din contul şi în limita mijloacelor bugetului consolidat pe
ramura ocrotirii sănătăţii şi cu transmiterea activelor şi pasivelor aflate în
gestiunea instituţiilor nominalizate în anexa la hotărîre, inclusiv a clădirilor. Prin pct.5 şi 6 ale hotărîrii Guvernul a dispus că consiliile raionale/
municipale, UTA Găgăuzia şi Consiliul municipal Chişinău vor transmite Ministerului Sănătăţii staţiile de asistenţă medicală urgentă raionale/
municipale şi Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă, cu staţiile de asistenţă medicală urgentă, cu statele, alocaţiile aprobate şi bunurile materiale.
2. În opinia semnatarilor sesizărilor, Hotărîrea Guvernului nr.891 încalcă prevederile art.36, 46, 102, 109, 112 şi 127 din Constituţie, unele prevederi legale (legile privind administraţia publică locală, privind proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, cu privire la Guvern,
ocrotirii sănătăţii, cu privire la proprietate, privind statutul municipiului
Chişinău, Codul civil), precum şi prevederile art.4 din Carta Europeană
a Autonomiei Locale. Semnatarii sesizărilor consideră că prin crearea
serviciului respectiv Guvernul şi-a depăşit atribuţiile conferite de Constituţie, aceasta fiind prerogativa Ministerului Sănătăţii. Ei menţionează
că transmiterea unui bun din proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale în proprietatea statului se face la propunerea Guvernului,
prin hotărîre a consiliului local, în concordanţă cu art.127 din Constituţie, care statuează că proprietatea publică aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, iar statul ocroteşte proprietatea. Obligînd
consiliile locale respective să transmită necondiţionat patrimoniul lor
mobil şi imobil Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă din Moldova,
Guvernul a limitat drepturile autorităţilor publice locale. Or, nimeni nu
are dreptul să retragă în mod forţat patrimoniul public, exceptînd cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi să ceară comasarea bunurilor aparţinînd la diferiţi proprietari.
3. Făcînd obiectul sesizărilor menţionate, Hotărîrea nr.891 a fost examinată în modul stabilit de jurisdicţia constituţională în şedinţă plenară
(capitolul 8 din Codul jurisdicţiei constituţionale).
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După încheierea deliberării, desfăşurată cu respectarea art.55 din Codul jurisdicţiei constituţionale, au fost puse la vot propunerile judecătorului-raportor şi ale altor judecători.
La adoptarea deciziei asupra Hotărîrii nr.891 s-a înregistrat paritate
de voturi.
Ca urmare, conform art.27 alin.(2) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art.66 alin.(5) din Codul jurisdicţiei constituţionale (în redacţia Legii nr.1570-XV din 20 decembrie 2002), actul normativ contestat
se prezumă ca fiind constituţional, iar procesul asupra cauzei se sistează.
Pentru considerentele expuse, în temeiul art.26 şi art.27 alin.(2) din
Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art.61, art.64 şi art.66 alin.(5)
din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională DECIDE:
1. Sistează procesul pentru controlul constituţionalităţii Hotărîrii Guvernului nr.891 din 17 iulie 2003 „Cu privire la crearea Serviciului de Asistenţă Medicală Urgentă din Moldova”.
2. Prezenta Decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de
atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în „Monitorul Oficial
al Republicii Moldova”.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 25 decembrie 2003.
Nr.6.
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Victor PUŞCAŞ

CC SISTEAZĂ EXAMINAREA CONTESTAŢIEI PCRM
Judecătorul Victor PUȘCAȘ
despre decizia CC de a prezuma drept constituţionale
hotărârile Parlamentului din 28 august 2009

Europa Liberă Moldova,
2014
Victor PUŞCAŞ: Probabil că a fost o surpriză sistarea procesului de
examinare a contestaţiei PCRM. Se sistează şi se prezumă că Hotărârile Parlamentului sunt constituţionale. Adică ele trebuie să fie executate. Pentru că astăzi Curtea Constituţională a decis sistarea controlului
constituţional asupra deciziilor Parlamentului din 28 august21, inclusiv
alegerea speakerului Mihai Ghimpu. Nici nu poate fi vorba despre noi
alegeri sau realegere a preşedintelui Parlamentului. Rămâne ca Legislativul să înceapă activitatea în conformitate cu regulamentul organului
legislativ. Eu am expus o opinie separată.
Valentina URSU: Domnule Puşcaş, dar în ce constă această opinie separată, care au fost motivele să fiţi unicul judecător al CC cu un alt punct
de vedere?
Victor PUŞCAŞ: Eu socot că toţi judecătorii Curţii Constituţionale nu
trebuiau să accepte spre examinare această sesizare pentru că ea nu ţine
de competenta CC.
Valentina URSU: Ţine doar de prevederile regulamentului Legislativului?
Victor PUŞCAŞ: Aceasta este o problema interna a Parlamentului, ce
ţine de regulamentul intern. Preşedintele Parlamentului a fost ales cu votul a 53 de deputaţi. Şi aceasta este o majoritate suficientă pentru a fi recunoscută corectitudinea alegerii şefului de legislativ. Şi încă ceva. Însăşi
decanul primei şedinţe dl Calin, chiar el a încălcat regulamentul. El nu
trebuia să întrerupă prima şedinţă a Legislativului. El trebuia să prezideze până la sfârşit acea şedinţă de constituire a noului legislativ. Dar riscul
acesta şi l-au asumat grupul de deputaţi al PCRM. Deputaţii comunişti
au sfidat regulamentul. Pentru că ei au avut timp suficient pentru a forma fracţiunea parlamentară. De facto, fracţiunea PCRM era creată, iar
de jure, ei trebuiau timp de cinci minute să prezinte procesul verbal şi
21

Mihai Ghimpu ramîne in funcţia de preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova, dupa ce Curtea Constituţională a decis sistarea procesului de control constituţional al deciziei de alegere a acestuia în funcţie. https://www.hotnews.ro/
stiri-esential-6123924-moldova-mihai-ghimpu-confirmat-functia-presedinte-parlamentului-catre-curtea-constituţionala.htm
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doar atât. Dar nu să întrerupă şedinţa în plen pe un termen atât de lung,
tocmai câteva zile. Din punct de vedere juridic, fracţiunea comuniştilor
de facto a fost creată.
Valentina URSU: Unele voci susţin că deputaţii comunişti doar au
tergiversat…
Victor PUŞCAŞ: Aici de acum trageţi singură concluzia.
Valentina URSU: Domnule Puşcaş, dar aş vrea să ştiu de ce sunteţi
singurul judecător din cei şase care aţi avut o opinie separata?
Victor PUŞCAŞ: Exista o aşa numită etapă în procedura CC, care se
rezumă la faptul că mai întâi, în prealabil, se examinează dacă ţine de
competenţa Curţii Constituţionale, dacă există obiectul sesizării. Dar
după mine, obiectul sesizării lipseşte. Pentru că într-adevăr nu este de
competenţa CC. Însă votul judecătorilor a fost 3:3, ceea ce înseamnă paritate. Trei judecători au votat pentru sistarea procesului, iar ceilalţi trei
au votat pentru a considera că acestea sunt acte normative. Dar pentru
că am avut această paritate de voturi, am sistat cauza.
Valentina URSU: Acum ar trebui să-i dorim succes legislativului...
Victor PUŞCAŞ: ... legislativului format cu o majoritate parlamentară
de 53 de mandate şi neapărat trebuie să-şi înceapă activitatea.
Valentina URSU: După această decizie a CC, domnul Mihai Ghimpu
îşi păstrează funcţia de preşedinte al Parlamentului.
Victor PUŞCAŞ: Sigur că da. Actele sunt recunoscute constituţionale.
Actele se prezumă constituţionale datorită parităţii voturilor. Adică, repet, n-a fost examinată în esenţa această cauză, contestaţia PCRM.
Valentina URSU: Şi acum dacă se anunţă vacanţa funcţiei de preşedinte al ţării, domnul Ghimpu care e speaker, va prelua şi funcţia de şef al
statului pană la desemnarea unei alte candidaturi pentru aceasta înaltă
funcţie.
Victor PUŞCAŞ: Sigur că da.
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HOTĂRÎRE
pentru controlul constituţionalităţii art.18 alin.(2) lit.f)
din Legea nr.123-XV din 18 martie 2003 „Privind administraţia
publică locală”22 şi Hotărîrii Guvernului nr.688 din 10 iunie 2003
„Cu privire la structura şi statele de personal ale primăriilor
satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor )”23
nr. 14 din 18.05.2004
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.88-90/18 din 04.06.2004
***
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională în componenţa:
Victor PUŞCAŞ – Preşedinte, judecător-raportor
Mircea IUGA – judecător
Dumitru PULBERE – judecător
Elena SAFALERU – judecător
Ion VASILATI – judecător
cu participarea grefierului Maia Ţurcan, deputaţilor în Parlament
Dumitru Braghiş şi Valeriu Cosarciuc, autori ai sesizării, reprezentantului autorilor sesizării Tudor Lazăr, reprezentantului permanent al Parlamentului la Curtea Constituţională Ion Mîţu, reprezentanţilor Guvernului Vasile Iovv, Igor Eşanu, Veronica Eftodi, Vasile Rusu, Silvia Groza,
conducîndu-se după art.135 alin.(1) lit.a) din Constituţie, art.4 alin.(1)
lit.a) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.a) şi
art.16 alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat în şedinţă
plenară deschisă dosarul pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale art.18 alin.(2) lit.f) din Legea nr.123-XV din 18 martie 2003 „Privind administraţia publică locală” şi a Hotărîrii Guvernului nr.688 din 10
iunie 2003 „Cu privire la structura şi statele de personal ale primăriilor
satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor)”.
Drept temei pentru examinarea dosarului a servit sesizarea deputaţilor în Parlament Dumitru Braghiş, Valeriu Cosarciuc şi Lidia Guţu, depusă la 16 decembrie 2003, în conformitate cu art.24 şi art.25 din Legea
cu privire la Curtea Constituţională, art.38 şi art.39 din Codul jurisdicţiei
constituţionale.
Prin decizia Curţii Constituţionale din 5 ianuarie 2004 sesizarea a fost
acceptată spre examinare în fond.
22
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În procesul examinării preliminare a sesizării Curtea Constituţională
a solicitat puncte de vedere Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului, Ministerului Justiţiei, Procuraturii Generale, Adunării
Populare a Găgăuziei, Ministerului Finanţelor, Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, Catedrei de drept
constituţional şi drept administrativ a USM, Primăriei mun.Chişinău,
Primăriei mun.Bălţi.
Examinînd materialele dosarului, audiind informaţia prezentată de
judecătorul-raportor şi argumentele expuse de participanţii la şedinţă,
Curtea Constituţională
A CONSTATAT:
1. La 18 martie 2003 Parlamentul a adoptat Legea nr.123-XV „Privind
administraţia publică locală” (în continuare – Legea nr.123-XV).
Art.18 din lege reglementează atribuţiile de bază ale consiliilor locale.
Conform art.18 alin.(2) lit.f), consiliul local „aprobă, la propunerea
primarului, organigrama şi statele primăriei în baza statelor-tip, aprobate de Guvern, ale structurilor şi serviciilor publice din subordine”.
În executarea acestor prevederi, la 10 iunie 2003, Guvernul a aprobat
Hotărîrea nr.688 „Cu privire la structura şi statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor)” (în continuare – Hotărîrea Guvernului nr.688), modificată ulterior prin hotărîrile nr.1220 din
10 octombrie 200324 şi nr.1286 din 27 octombrie 200325.
Prin Hotărîrea nr.688 Guvernul a aprobat statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor), cu excepţia municipiilor Chişinău şi Bălţi, conform anexelor nr.1 şi 2; structura şi efectivele-limită ale primăriei municipiului Bălţi şi ale direcţiilor şi secţiilor
consiliului municipal Bălţi, conform anexei nr.3; efectivele-limită ale
primăriei şi preturilor municipiului Chişinău şi ale direcţiilor consiliului
municipal Chişinău, conform anexei nr.4, şi a recomandat primarilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor) şi, separat, primarilor municipiilor Bălţi şi Chişinău să elaboreze, iar consiliilor respective – să aprobe
statele de personal ale primăriilor şi subdiviziunilor consiliilor în corespundere cu anexele nr.1 şi nr.2 şi, respectiv, nr.3 şi nr.4.
2. Prin sesizarea depusă la Curtea Constituţională se solicită controlul
constituţionalităţii sintagmei „în baza statelor-tip, aprobate de Guvern”
din art.18 alin.(2) lit.f) din Legea nr.123-XV şi a Hotărîrii Guvernului nr.688.
Semnatarii sesizării consideră că sintagma „în baza statelor-tip, aprobate de Guvern” din art.18 alin.(2) lit.f) din Legea nr.123-XV şi Hotărîrea Gu24
25
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vernului nr.688 intră în contradicţie cu articolele 4, 8, 16, 43, 102, 109, 112
şi 126 din Constituţie, precum şi cu Carta Europeană a Autonomiei Locale.
Ei menţionează că la adoptarea acestor norme nu s-au luat în considerare principiile administrării publice locale, garantate de Constituţie,
de legile în domeniu, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
3. Raportînd dispoziţiile contestate la prevederile art.4, 43, 96, 102,
109, 112 şi 126 din Constituţie şi art.4 şi 6 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, Curtea Constituţională reţine următoarele.
Administraţia publică locală formează elementul principal al colectivităţilor din teritoriu. Fiind chemată să soluţioneze problemele de interes local, ea joacă un rol important în dezvoltarea unităţilor administrativ-teritoriale şi în asigurarea activităţii serviciilor publice.
Organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale şi relaţiile în
cadrul sistemului administraţiei publice de diferite niveluri se întemeiază pe anumite principii. Astfel, conform art.109 alin.(1) din Constituţie,
administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază
pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit.
Art.112 din Constituţie, stipulînd în alin.(1) că autonomia locală se
exercită prin consiliile locale alese şi primarii aleşi, în alin.(2) statuează
că aceştia activează, în condiţiile legii, ca autorităţi administrative autonome şi rezolvă treburile publice din sate şi oraşe.
Carta Europeană a Autonomiei Locale26 (în continuare – Carta) prevede în art.4 că colectivităţile locale dispun în cadrul legii de toată latitudinea de a lua iniţiativa pentru orice chestiune care nu este exclusă
din cîmpul competenţelor lor sau care este atribuită unei alte autorităţi
(alin.2);
competenţele încredinţate colectivităţilor locale trebuie să fie în mod
normal depline şi întregi. Ele nu pot fi puse în cauză sau limitate de către
o altă autoritate centrală sau regională decît în cazurile prevăzute de lege
(alin.4);
în caz de împuternicire de către o autoritate centrală sau regională,
colectivităţile locale trebuie să dispună, pe cît este posibil, de libertatea
de a adapta acţiunea lor la condiţiile locale (alin.5);
şi în art.6 alin.1 că fără a prejudicia dispoziţiile generale create de lege,
colectivităţile locale trebuie să poată defini ele însele structurile administrative interne cu care ele înţeleg să se doteze, în vederea adaptării lor la
nevoile lor specifice şi cu scopul de a permite o gestiune eficace.
26
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4. Principiul autonomiei locale este unul din principiile fundamentale
ale oricărui regim democratic. El guvernează administraţia publică locală şi activitatea autorităţilor acesteia, semnificînd dreptul colectivităţilor
de a-şi satisface propriile interese legale fără amestecul autorităţilor centrale.
Acest principiu constituţional oferă unităţilor administrativ-teritoriale posibilitatea de a se autoguverna la nivel local sub rezerva de a nu aduce atingere autonomiei altor colectivităţi locale şi intereselor generale ale
naţiunii şi statului, propriile interese de a nu fi mai largi şi în contradicţie
cu acestea.
Legiuitorul a delimitat atribuţiile autorităţilor administraţiei publice de diferite niveluri în corespundere cu normele constituţionale, impunînd controlul statului prin forme specifice asupra modului în care
acestea se execută.
Conform doctrinei de drept, principiul autonomiei locale presupune
constituirea autorităţilor administraţiei publice locale de către populaţia
colectivităţii, reglementarea exclusiv prin lege a competenţei generale a
autorităţilor administraţiei publice locale, autonomia financiară în stabilirea şi gestionarea finanţelor publice locale, crearea serviciilor publice
locale în funcţie de necesităţile colectivităţii şi capacitatea ei financiară.
Aceste competenţe urmează a fi exercitate în complex şi guvernate
de principiul proporţionalităţii. Astfel, la atribuirea prin lege a competenţelor trebuie să se ţină cont de autonomia financiară a autorităţilor
administraţiei publice locale, care, pentru exercitarea adecvată a competenţelor, trebuie să aibă dreptul de a forma serviciile publice proprii.
Prin urmare, coordonarea de către legislativ a activităţii autorităţilor
administraţiei publice locale în anumite domenii, în interesele generale
ale statului, nu vine în contradicţie cu principiul autonomiei locale, fiind
o măsură necesară într-o societate democratică. Or, prevenirea abuzurilor din partea autorităţilor administraţiei publice atît centrale, cît şi locale serveşte intereselor întregii societăţi.
Parlamentul atribuie consiliilor locale dreptul de a aproba organigrama şi statele primăriei, precum şi ale structurilor şi serviciilor publice din
subordine. Totodată, respectînd dispoziţiile art.112 alin.(1) şi alin.(2) din
Constituţie, Parlamentul recomandă consiliilor locale să se conducă, la
aprobarea statelor de personal, de modelul aprobat de Guvern, această dispoziţie fiind justificată de faptul că autorităţile administraţiei publice locale în toate unităţile administrativ-teritoriale au acelaşi statut,
aceleaşi atribuţii şi structuri. Statele de personal, aprobate de Guvern,
urmează să fie corelate la necesităţile şi capacitatea financiară a colectivităţilor locale.
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Curtea Constituţională relevă că în sensul autonomiei locale sintagma „în baza statelor-tip, aprobate de Guvern” nu reprezintă o normă restrictivă, întrucît nu impune consiliilor locale executarea ei strictă, prin
termenul „statele-tip” avîndu-se în vedere o schemă-model de încadrare.
5. Apreciind sintagma „în baza statelor-tip, aprobate de Guvern” ca
fiind conformă cu art.102 din Constituţie, Curtea Constituţională reţine
că Guvernul poate aproba, cu titlu de recomandare pentru consiliile locale, statele-tip ale primăriilor. Conform art.96 alin.(1) din Constituţie,
una din atribuţiile principale ale Guvernului este de a exercita conducerea generală a administraţiei publice. Conform Legii nr.64-XII din 31 mai
1990 „Cu privire la Guvern”27, prin art.10, Parlamentul a atribuit Guvernului competenţa de a coordona şi exercita controlul asupra activităţii
organelor administraţiei publice locale şi de a crea condiţii pentru funcţionarea autoadministrării. Articolul 19 alin.(3) din aceeaşi lege obligă Guvernul să coordoneze activitatea organelor administraţiei publice locale
în vederea traducerii în viaţă a politicii de stat în anumite domenii.
Din autorităţile administraţiei publice centrale, Guvernul este cel mai
aproape de autorităţile administraţiei public4e locale şi cunoaşte cel mai
bine necesităţile acestora.
Dispoziţia privind aprobarea de către Guvern a statelor-tip ale primăriilor, nefiind de natură strict executorie pentru consiliile locale, corespunde principiilor statului de drept, este necesară într-o societate democratică şi conformă principiului separării puterilor în stat.
6. Hotărîrea nr.688 a fost adoptată de Guvern pentru executarea
dispoziţiilor art.18 alin.(2) lit.f) din Legea nr.123-XV din 18 martie 2003
„Privind administraţia publică locală”. Prin acest act Guvernul oferă consiliilor locale, cu titlu de recomandare, o schemă-model de încadrare, urmînd ca aceasta să fie corelată la necesităţile locale.
Prin dispoziţiile alin.2 din hotărîre Guvernul recomandă consiliilor
locale să aprobe statele de personal ale primăriilor în corespundere cu
anexele respective.
Consiliile locale, pornind de la capacitatea financiară a colectivităţilor
locale, de la specificul şi necesităţile proprii, aprobă statele de personal
ale primăriilor.
Aşadar, fiind un act de recomandare pentru autorităţile administraţiei publice locale, hotărîrea Guvernului nu poartă un caracter normativ
obligatoriu.
Conform definiţiei date în art.2 al Legii nr.317-XV din 18 iulie 2003
„Privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale”, act normativ este actul juridic emis
27
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de Guvern şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
în temeiul normelor constituţionale şi legale, care stabileşte reguli obligatorii de aplicare repetată la un număr nedeterminat de situaţii identice.
Potrivit dispoziţiilor art.135 alin.(1) lit.a) din Constituţie, art.4 alin.(1)
lit.a) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art.4 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea supune controlului constituţionalităţii
numai actele normative şi examinează în exclusivitate chestiuni de drept.
Hotărîrea Guvernului nr.688, neavînd un caracter normativ obligatoriu, nu face obiectul controlului constituţionalităţii, pentru care motiv
Curtea, în baza art.60 lit.c) din Codul jurisdicţiei constituţionale, dispune
sistarea procesului în această parte.
7. În opinia semnatarilor sesizării, normele contestate încalcă, de asemenea, prevederile art.43 şi art.126 alin.(2) din Constituţie. Ei menţionează că statul trebuie să asigure sporirea numărului locurilor de muncă
şi să ia măsuri eficiente contra şomajului.
Curtea nu poate reţine acest argument în sensul invocat în sesizare,
deoarece autonomia acordată de Constituţie colectivităţilor locale trebuie să contribuie la formarea autorităţilor administraţiei publice locale
şi se aplică în vederea gestionării eficace a teritoriilor şi a colectivităţilor
respective, în corespundere cu necesităţile acestora. Or, sporirea numărului locurilor de muncă şi măsurile contra şomajului nu se pot realiza
prin mărirea personalului primăriilor.
Pentru considerentele expuse, în temeiul art.140 din Constituţie,
art.26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.60 lit.c), art.61,
art.62 lit.a) şi art.68 din Codul jurisdicţiei constituţionale,
Curtea Constituţională
HOTĂRĂŞTE:
1. Recunoaşte constituţională sintagma „în baza statelor-tip, aprobate de Guvern” din art.18 alin.(2) lit.f) din Legea nr.123-XV din 18 martie
2003 „Privind administraţia publică locală”.
2. Sistează procesul privind controlul constituţionalităţii Hotărîrii Guvernului nr.688 din 10 iunie 2003 „Cu privire la structura şi statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor)”.
3. Prezenta Hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de
atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în „Monitorul Oficial
al Republicii Moldova”.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 18 mai 2004.
Nr.14.
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Victor PUŞCAŞ

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
Prin hotărîrea pronunţată Curtea a recunoscut drept constituţională sintagma „în baza statelor-tip, aprobate de Guvern” din art.18 alin.(2)
lit.f) din Legea nr.123-XV din 18 martie 2003 „Privind administraţia publică locală” (în continuare – Legea nr.123-XV) şi a sistat procesul asupra
Hotărîrii Guvernului nr.688 din 10 iunie 2003 „Cu privire la structura şi
statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor)” (în continuare – Hotărîrea nr.688).
Nu sîntem de acord cu decizia adoptată, pentru care motiv ne expunem opinia asupra normelor contestate.
1. Articolul 72 alin.(3) din Constituţie stabileşte domeniile relaţiilor
sociale care se reglementează prin lege organică, incluzînd la litera f) organizarea administraţiei locale, a teritoriului şi regimul general privind
autonomia locală. Astfel legiuitorul constituant, sesizînd importanţa
autonomiei locale pentru colectivităţile din teritoriu, a statuat dispoziţia privind reglementarea regimului autonomiei locale numai prin lege
organică şi numai sub aspect general.
Legea nr.123-XV, în art.7 alin.(1), stipulează expres că „autorităţile administraţiei publice locale dispun de autonomie, consfinţită şi garantată prin
Constituţia Republicii Moldova, prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, prin prezenta lege şi prin alte acte legislative”.
Teza enunţată îşi află fundamentare de asemenea în Carta Europeană
a Autonomiei Locale28 (în continuare – Carta), care, în art.6 alin.1, prevede că fără a prejudicia dispoziţiile generale create de lege, colectivităţile
locale trebuie să poată defini ele însele structurile administrative interne
cu care ele înţeleg să se doteze, în vederea adaptării lor la nevoile lor specifice şi cu scopul de a permite o gestiune eficace.
Dispoziţiile precitate nu includ actele normative ale Guvernului în
şirul actelor prin care se reglementează domeniul autonomiei locale.
Parlamentul, însă, prin derogare de la dispoziţiile constituţionale şi normele dreptului internaţional, a delegat Guvernului, prin art.18 alin.(2)
lit.f) din Legea nr.123-XV, atribuţia de a stabili la nivel primar statele de
personal ale primăriilor. În opinia subsemnaţilor, opinie fundamentată
pe dispoziţiile art.72 alin.(3) şi art.102 din Constituţie, acest domeniu nu
poate fi reglementat prin hotărîre de Guvern. În hotărîrile sale anterioare29 privind delimitarea competenţei de reglementare a relaţiilor sociale
28
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Curtea a constatat că Legea Supremă nu abilitează Guvernul cu dreptul
de a stabili norme juridice primare în domeniul raporturilor sociale care
necesită reglementare legală.
Sintagma „prin prezenta lege şi prin alte acte legislative” din art.7 alin.
(1) al Legii nr.123-XV şi sintagma „fără a prejudicia dispoziţiile generale
create de lege” din art.6 alin.1 al Cartei denotă clar că relaţiile în domeniul autonomiei locale se reglementează numai prin dispoziţii legale generale.
2. Unul din cele mai importante şi distincte principii care guvernează
administraţia publică locală este principiul autonomiei locale, consfinţit
în art.109 din Constituţie. Potrivit prevederilor constituţionale şi normelor
dreptului internaţional, colectivităţile locale dispun în cadrul legii de toată
latitudinea de a lua iniţiativa pentru orice chestiune care nu este exclusă
din cîmpul competenţelor lor sau care este atribuită unei alte autorităţi;
competenţele încredinţate colectivităţilor locale trebuie să fie în mod normal depline şi întregi. Ele nu pot fi puse în cauză sau limitate de către o altă
autoritate centrală sau regională decît în cazurile prevăzute de lege.
În sensul prevederilor menţionate şi al enunţurilor expuse în pct.1 al
prezentei opinii, Guvernul nu poate impune consiliilor locale o schemă
de încadrare a personalului primăriilor. Dispoziţia contestată din art.18
alin.(2) lit.f) din Legea nr.123-XV pe de o parte, obligă consiliile locale să
aprobe statele de personal ale primăriilor în strictă corespundere cu statele-tip, iar, pe de altă parte, obligă Guvernul să adopte statele-tip pentru toate primăriile. Sintagma „în baza statelor-tip, aprobate de Guvern”
contrazice prevederile constituţionale şi normele dreptului internaţional, potrivit cărora colectivităţile locale stabilesc în mod independent,
prin intermediul reprezentanţilor lor locali, statele de personal ale structurilor lor administrative. Ea restrînge exerciţiul principiului constituţional al autonomiei locale şi încalcă art.54 din Constituţie privind caracterul excepţional al restrîngerii unor drepturi sau libertăţi.
3. Deducţia Curţii privind caracterul nenormativ al Hotărîrii Guvernului nr.688, pentru care motiv nu a fost supusă controlului constituţionalităţii, nu are suport constituţional, legal şi ştiinţific.
Normele juridice sînt chemate să reglementeze anumite raporturi
sociale, fiind nişte reguli de conduită de aplicare repetată la un număr
nedefinit de situaţii juridice. Un act juridic are caracter normativ în cazul în care conţine norme juridice cu caracter general (impersonal), spre
deosebire de cele cu caracter individual, care se referă la o persoană şi o
situaţie juridică concretă.
Potrivit teoriei generale a dreptului, precum şi practicii legislative,
normele juridice se identifică şi în funcţie de puterea discreţionară a
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adresantului. Unele norme juridice sînt imperative, adică adresantul nu
are libertatea de a alege, trebuind să se conformeze prescripţiei sau interdicţiei prevăzute de normă. Există şi norme juridice cu caracter permisiv.
Această categorie de norme juridice lasă la latitudinea adresantului, în
mod absolut sau relativ, posibilitatea de acţiune. La categoria normelor
permisive sînt atribuite normele juridice de stimulare sau de recomandare, întîlnite şi în domeniul public. Acestea se emit în cazurile în care
autorităţile publice executive nu pot interveni prin prescripţii directe (de
exemplu, în activitatea nemijlocită de întreprinzător, activitatea formaţiunilor nestatale). Dacă adresantul le acceptă, el va acţiona în conformitate cu normele juridice prevăzute în actul respectiv, acestea devenind
pentru el obligatorii. Pentru a atinge eficienţa necesară, actele juridice de
recomandare pot întruni norme de stimulare.
În practica legislativă şi în practica Curţii Constituţionale divizarea
actelor juridice în acte normative şi individuale s-a efectuat în special
după subiecţii la care se referă, după organul emitent şi forma pe care o
îmbracă (lege, decret, ordonanţă, hotărîre, dispoziţie ş.a.). Actele cu caracter normativ sînt aplicabile unui cerc larg de persoane, pe cînd actele
cu caracter individual sînt aplicabile numai subiecţilor expres indicaţi.
Deseori această informaţie este cuprinsă în titlul actului.
Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 „Privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale”30 enunţă actele normative ale Guvernului şi caracteristicile acestora.
Conform art.11 „pentru organizarea executării legilor, Guvernul adoptă
hotărîri şi ordonanţe”. Atît Constituţia, cît şi legislaţia în vigoare nu atestă o categorie distinctă – actele de recomandare ale Guvernului. Legea
nr.317-XV însă precizează că prevederile sale „nu se aplică la elaborarea
actelor individuale”. Se prezumă că aceasta divizează actele Guvernului
(hotărîrile şi ordonanţele) numai în acte cu caracter normativ şi individual. De menţionat că legislativul a divizat actele Guvernului în acte individuale şi acte normative de asemenea prin Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 200031.
4. Curtea nu a supus unei analize juridice exigente prevederile Hotărîrii nr.688, prin care Guvernul iniţial „aprobă statele de personal ale
primăriilor”, iar ulterior „recomandă” consiliilor locale „să le aprobe în
corespundere cu anexele respective”.
Indicarea detaliată a statelor de personal, de la primar pînă la conducător auto, învederează caracterul executoriu al hotărîrii, nu cel de recomandare.
30
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Prin Hotărîrea nr.688 Guvernul a ignorat dreptul consiliilor locale de
a stabili ele însele statele de personal ale primăriilor. Cele 4 anexe, care
formal au la bază numărul populaţiei, nu iau în considerare diversitatea
necesităţilor şi capacitatea financiară a 903 de primării existente actualmente în Republica Moldova.
Prin anexele nr.3 şi nr.4 la Hotărîrea nr.688 Guvernul a aprobat „efectivele-limită” ale primăriilor municipiilor Chişinău şi Bălţi. Sensul pe care-l comportă sintagma „efectivele-limită” denotă expres că nu se admite
depăşirea statelor de personal.
Teza privind caracterul executoriu peremptoriu al Hotărîrii nr.688
este confirmată şi de Hotărîrea anterioară a Guvernului nr.334 din 20
martie 2003 „Cu privire la măsurile de stopare a majorării aparatului administrativ de stat”32, care, în pct.1, stipulează că „suplimentarea statelor
de personal şi încadrarea în aparatele organelor administraţiei publice
centrale şi locale – atît a funcţionărilor publici, cît şi a altor angajaţi, inclusiv a personalului tehnic, finanţaţi din buget, se efectuează doar în limita efectivului de personal stabilit pentru organul administraţiei publice respectiv, coordonat cu Ministerul Finanţelor şi aprobat prin hotărîre
de Guvern” şi, în pct.2, prevede răspunderea conducătorilor organelor
administraţiei publice locale „pentru angajarea colaboratorilor la orice
funcţie supra efectivului-limită aprobat”.
Restrîngerea exerciţiului principiului autonomiei locale prin Hotărîrea nr.688 o învederează de asemenea Hotărîrea Guvernului nr.507 „Cu
privire la suplimentarea statelor de personal ale primăriei satului Varniţa, raionul Anenii Noi”, adoptată la 17 mai 2004, în procesul examinării
cauzei, din care rezultă că dispoziţiile Hotărîrii nr.688 sînt obligatorii şi
că modificarea statelor de personal din primăria unui sat se efectuează
prin hotărîre de Guvern, şi nu prin decizia consiliului local.
Aceste hotărîri infirmă deducţia Curţii că consiliile locale aprobă statele de personal pornind de la capacitatea financiară a colectivităţilor locale, specificul şi necesităţile proprii.
Aşadar, concluzia Curţii privind caracterul de recomandare al Hotărîrii nr.688 este nefondată. Or, Hotărîrea nr.688 comportă caracter normativ şi, în opinia subsemnaţilor, este neconstituţională.
5. Prin sintagma „în baza statelor-tip, aprobate de Guvern” Parlamentul a delegat Guvernului atribuţia de a aproba statele-tip ale primăriilor
satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor). Aprobînd Hotărîrea „Cu
privire la structura şi statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor)”, Guvernul a eliminat din sintagma respectivă termenul „tip” şi nu a menţionat în subtitlu caracterul de recomanda32

M.O., 2003, nr.56-58, art.352.
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re al prevederilor hotărîrii şi anexelor, prin care fapt a depăşit delegarea
legislativă.
6. Conform art.1 din Legea nr.123-XV, preşedintele raionului este o
autoritate executivă a organului reprezentativ şi deliberativ al populaţiei raionului – consiliul raional. Conform art.49 alin.(1) lit.k) din aceeaşi
lege, consiliul raional aprobă organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni
subordonate consiliului raional, luînd ca bază organigrama şi statele-tip
aprobate de Guvern. Art.58 alin.(2) din aceeaşi lege de asemenea stipulează că organigrama şi statele aparatului preşedintelui raionului sînt
aprobate de consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului, în
baza organigramei şi a statelor-tip aprobate de Guvern. Hotărîrea Guvernului nr.689 din 10 iunie 2003 „Cu privire la organigrama şi statele de
personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor
subdiviziuni din subordinea Consiliului raional”33 a fost adoptată pentru
executarea dispoziţiilor cuprinse în sintagmele: „luînd ca bază organigrama şi statele-tip, aprobate de Guvern” din art.49 alin.(1) lit.k) şi „în
baza organigramei şi a statelor-tip aprobate de Guvern” din art.58 alin.
(2) ale Legii nr.123-XV.
Subsemnaţii consideră că sintagmele „luînd ca bază organigrama şi
statele-tip aprobate de Guvern” din art.49 alin.(1) lit.k) şi „în baza organigramei şi a statelor-tip aprobate de Guvern” din art.58 alin.(2) ale Legii
nr.123-XV, precum şi Hotărîrea nr.689 sînt de aceeaşi natură ca şi sintagma „în baza statelor-tip, aprobate de Guvern” din art.18 alin.(2) lit.f) al
Legii nr.123-XV şi Hotărîrea nr.688.
7. În raport cu prima lege, redacţiile ulterioare ale prevederilor analizate din legile privind administraţia publică locală nu au fost de natură
să le îmbunătăţească. Astfel, dacă, potrivit Legii abrogate nr.310-XIII din
7 decembrie 1994, consiliul local urma să stabilească „statul de funcţii
al aparatului primăriei, comitetului executiv raional la propunerea primarului, a preşedintelui executiv raional” (art.17 alin.(2) lit.d)), Legea
nr.186-XIV din 6 noiembrie 1998, de asemenea abrogată, prevedea pînă
la data fixării alegerilor locale că consiliul local aprobă „la propunerea
primarului, luînd ca bază statele-tip, aprobate de Guvern, organigrama
şi statele de personal” şi după fixarea datei alegerilor locale „aprobă la
propunerea primarilor, după coordonarea cu Guvernul, organigrama şi
schema de încadrare ale aparatului primăriei” (art.18 alin.(2) lit.d)). Legea nr.123-XV, în vigoare, prevede că consiliul local va aproba aceste state la propunerea primarului, „în baza statelor-tip, aprobate de Guvern”
(art.18 alin.(2) lit.f)).
33

M.O., 2003, nr.116-120, art.711.
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O situaţie analogică atestă şi actele Guvernului. Astfel, Hotărîrea Guvernului nr.544 din 15 iunie 1999, abrogată prin Hotărîrea nr.688, se intitula: „Cu privire la statele-tip ale aparatului primăriilor”34. Spre deosebire
de Hotărîrea nr.688, Hotărîrea nr.544, în pct.2, atribuia consiliilor locale
dreptul de a aproba statele de personal şi de a organiza serviciile publice locale „în limita mijloacelor financiare de care dispun,... în funcţie de
specificul şi necesităţile proprii” şi astfel garanta un nivel minim al exercitării principiului constituţional al autonomiei locale şi dreptului autorităţilor publice locale la autonomie financiară.
Pentru motivele arătate, sintagma „în baza statelor-tip, aprobate de
Guvern” din art.18 alin.(2) lit.f) din Legea nr.123-XV şi Hotărîrea Guvernului nr.688 din 10 iunie 2003 „Cu privire la structura şi statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor)” trebuiau
să fie declarate neconstituţionale.
Conform art.31 alin.(1) şi alin.(3) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.6 alin.(2) şi alin.(3) din Codul jurisdicţiei constituţionale,
Curtea trebuia să extindă controlul constituţionalităţii asupra sintagmelor „luînd ca bază organigrama şi statele-tip aprobate de Guvern” din
art.49 alin.(1) lit.k) şi „în baza organigramei şi a statelor-tip aprobate de
Guvern” din art.58 alin.(2) ale Legii nr.123-XV, precum şi asupra Hotărîrii
Guvernului nr.689 din 10 iunie 2003 „Cu privire la organigrama şi statele
de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor,
altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional” şi să le declare neconstituţionale.
JUDECĂTOR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE
JUDECĂTOR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE
18 mai 2004

34

M.O., 1999, nr.65-66, art.575.
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Victor PUŞCAŞ
Mircea IUGA

COMENTARIU
la Opinia Separată din 18.05.2004 semnată
de judecătorii V. PUŞCAŞ şi M. IUGA
Autorii sesizării au contestat art.18 alin.(2) lit.f) din Legea nr.123
din 18.03.2003 privind administraţia publică locală.
Este de reţinut că această lege a fost abrogată integral la 08.03.2007.
In prezent este în vigoare Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia public locală cu modificările ulterioare la situaţia din ianuarie 2019.
In norma contestată din Legea nr.123 din 18.03.2003, art.18 – atribuţiile de bază ale consiliilor locale, alin.(2) lit.f) era expusă în următoarea redacţie: „f) aprobă, la propunerea primarului, organigrama şi
statele primăriei în baza statelor-tip, aprobate de Guvern, ale structurilor şi serviciilor publice din subordine”.
In Legea nr.436 din 28.12.2006 atribuţiile sunt expuse în art.14 intitulat „Competenţele de bază ale consiliului local”, unde în lit.e) se
expune funcţia – „aprobă, la propunerea primarului, organigrama şi
statele primăriei, ale structurilor şi a serviciilor publice din subordine,
precum şi schema de salarizare a personalului acestora”.
Deci, practic varianta textuală adoptată de forul legislativ, demonstrează că poziţia privind statele-tip declarate Constituţionale, a fost
exclusă din circuitul legal.
Astfel, organul legislativ a reglementat competenţele administraţiei
publice locale în corespundere cu principiul autonomiei locale stipulat în art.109 din Constituţia RM.
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HOTĂRÎRE
pentru controlul constituţionalităţii prevederilor art.9 alin.(3)
şi art.11 din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 „Privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii
de asigurări sociale”35 nr. 21 din 22.11.2005
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.161-163/15 din 02.12.2005
***
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională în componenţa:
Victor PUŞCAŞ – preşedinte
Alina IANUCENCO – judecător
Mircea IUGA – judecător
Dumitru PULBERE – judecător-raportor
Elena SAFALERU – judecător
Ion VASILATI – judecător
cu participarea grefierului Tatiana Berladean, avocatului parlamentar
Iurie Perevoznic, autorul sesizării, reprezentantului permanent al Parlamentului la Curtea Constituţională Ion Mîţu şi reprezentantului Parlamentului Nicolae Ţîbuleac, şeful Direcţiei Asigurare Socială a Salariaţilor
din cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale, călăuzindu-se de art.135
alin.(1) lit.a) din Constituţie, art.4 alin.(1) lit.a) din Legea cu privire la
Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.a) şi art.16 alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat în şedinţă plenară deschisă dosarul
pentru controlul constituţionalităţii prevederilor art.9 alin.(3) şi art.11
din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 „Privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale”.
Drept temei pentru examinarea dosarului a servit sesizarea avocatului parlamentar Iurie Perevoznic, depusă la 19 iulie 2005, în conformitate cu art.24 şi art.25 lit.g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională,
art.38 alin.(1) lit.g) şi art.39 din Codul jurisdicţiei constituţionale.
Prin decizia Curţii Constituţionale din 26 iulie 2005 sesizarea a fost
acceptată pentru examinare în fond.
În procesul examinării preliminare a sesizării au fost solicitate puncte
de vedere Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului,
Procuraturii Generale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Universităţii de Stat din Moldova.
35

M.O., 2004, nr.168-170, art.773
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Examinînd materialele dosarului, audiind informaţia prezentată de
judecătorul-raportor şi argumentele expuse de participanţii la proces,
Curtea Constituţională
A CONSTATAT:
Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 „Privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale” (în
continuare – Legea nr.289-XV) reglementează dreptul la prestaţii de asigurări sociale pentru prevenirea, limitarea, înlăturarea riscurilor sociale şi susţinerea financiară a persoanelor îndreptăţite a le primi, în cazul
producerii unor astfel de riscuri, precum şi dreptul la indemnizaţie lunară pentru întreţinerea copilului cu vîrstă între 3 şi 16 ani pentru persoanele asigurate.
Reglementările acestei legi se aplică în cazul următoarelor riscuri sociale asigurate: îmbolnăvire, maternitate şi deces.
Avocatul parlamentar solicită Curţii Constituţionale să se pronunţe
asupra constituţionalităţii prevederilor art.9 alin.(3), potrivit cărora perioada pentru care se acordă indemnizaţie pentru incapacitate temporară
de muncă asiguraţilor cu contract individual de muncă de o durată determinată, inclusiv celor angajaţi la lucrări sezoniere şi şomerilor, este de
cel mult 30 zile în cursul unui an calendaristic şi, respectiv, în perioada
de acordare a indemnizaţiei de şomaj, şi art.11 din Legea nr.289-XV, care
stipulează că, în cazul în care C.E.M.V. (Consiliul de Expertiză Medicală a
Vitalităţii – nota Curţii) a decis încadrarea în grad de invaliditate, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se plăteşte pînă la data la
care persoanei i s-a stabilit grad de invaliditate, fără a se depăşi perioada
maximă pentru care se acordă indemnizaţie, prevăzută de prezenta lege.
El consideră că aceste dispoziţii aduc atingere art.1, art.16 alin.(2),
art.47, art.54 alin.(1) din Constituţie, precum şi art.7 şi art.25 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.
În opinia sa, termenul pentru care se acordă indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă trebuie să fie egal pentru toţi angajaţii,
indiferent de durata contractului de muncă.
Raportînd prevederile contestate din Legea nr.289-XV la dispoziţiile
constituţionale, Curtea reţine următoarele.
Legea Supremă a Republicii Moldova, în art.47 alin.(2), şi Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului36, în art.25, statuează că orice persoană are dreptul la asigurare în caz de şomaj, boală, invaliditate, văduvie,
bătrîneţe sau în alte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenţă ca
urmare a unor împrejurări independente de voinţa sa.
36
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Dreptul de asigurare socială, fiind garantat de stat, se exercită, în condiţiile legii, prin sistemul public de asigurări sociale în baza principiilor
unităţii, egalităţii, solidarităţii sociale, obligativităţii, contributivităţii,
repartiţiei şi autonomiei, consfinţite de art.3 din Legea privind sistemul
public de asigurări sociale nr.489-XIV din 8 iulie 199937 (în continuare –
Legea nr.489-XIV).
Dreptul la prestaţii de asigurări sociale se circumscrie dreptului la
protecţie socială şi constă în acordarea de indemnizaţii, ajutoare, pensii
şi de prestaţii persoanelor asigurate contra riscurilor cauzate de pierderea capacităţii de muncă.
Potrivit Legii nr.489-XIV, asiguratul este persoana fizică aptă pentru
muncă, cu domiciliul în Republica Moldova, avînd obligaţia de a plăti
contribuţii de asigurări sociale pentru a putea beneficia de dreptul la prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege.
Art.58 din Constituţie statuează obligaţia cetăţenilor de a contribui,
prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice.
În dezvoltarea acestei dispoziţii constituţionale, art.3 lit.d) din Legea
nr.489-XIV stipulează că persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a
participa la sistemul public de asigurări, drepturile de asigurări sociale
exercitîndu-se corelativ îndeplinirii obligaţiilor.
Dreptul constituţional al cetăţenilor la asigurare socială se realizează
în cazurile şi în mărimile stabilite de lege.
Legea nr.489-XIV defineşte indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă drept o formă de protecţie socială a asiguratului, concretizată în o sumă de bani ce se acordă prin sistemul public de asigurări
sociale pentru o anumită perioadă de incapacitate de muncă.
În cazurile stabilite de lege, persoanele care lucrează în baza contractului individual de muncă şi întreprinzătorii individuali primesc indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă de la bugetul asigurărilor de stat, iar şomerii – din fondul de şomaj.
Respectînd principiile consfinţite de actele legislative ce reglementează domeniul respectiv, legiuitorul, prin prevederile art.9 din Legea
nr.289-XV, stabileşte termenul pentru care se acordă indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă asiguraţilor cu contract individual
de muncă de o durată determinată la cel mult 30 de zile în cursul unui
an calendaristic, în comparaţie cu termenul stabilit pentru asiguraţii cu
contract de muncă pe un termen nedeterminat, care este de cel mult 180
zile, pornind de la raţiuni obiective: termenul eventual diferit de cotizare
de către salariaţi la sistemul public de asigurări sociale şi capacitatea financiară a statului.
37
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Legea nr.289-XV statuează expres în art.4 că plata prestaţiilor de asigurări sociale se efectuează de la bugetul asigurărilor de stat, iar în art.7
– că baza de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de
muncă o constituie venitul mediu realizat de către persoana asigurată
în ultimele 6 luni calendaristice, premergătoare lunii producerii riscului
asigurat, venit din care au fost calculate contribuţiile de asigurări sociale.
Prin urmare, Legea nr.289-XV instituie condiţii egale pentru persoanele asigurate în vederea beneficierii de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, însă diferenţiază termenul pentru care se
plăteşte indemnizaţia în funcţie de categoriile de salariaţi, limitînd acest
termen şi pentru şomeri.
Curtea apreciază că stipulaţia legii, prin care asiguraţii cu contract
individual de muncă de o durată determinată, inclusiv cei angajaţi la lucrări sezoniere, precum şi şomerii, pot beneficia de indemnizaţie pentru
incapacitate temporară de muncă cel mult 30 de zile în cursul unui an
calendaristic, se fondează pe specificul acestui gen de contracte. Or, potrivit art.54 alin.(2) din Codul muncii, contractul individual de muncă de
o durată determinată se încheie pe un termen ce nu depăşeşte 5 ani şi,
potrivit art.55, în vederea executării unor lucrări cu caracter temporar.
Această stipulaţie, după caracter, este similară celor aplicate în domeniul salarizării şi în cel fiscal şi nicidecum nu învederează încălcarea
principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor, consfinţit de art.1 şi art.16
din Constituţie, sau a principiului nediscriminării, statuat de art.7 din
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi art.2 § 2 din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale privind
angajamentul statelor de a garanta exercitarea drepturilor fără vreo discriminare, şi nu aduce atingere art.54 alin.(1) din Constituţie, deoarece,
aşa cum s-a menţionat anterior, dreptul de asigurare socială este pus în
relaţie directă cu obligaţia de a contribui prin cotizaţii la sistemul public
de asigurări sociale fie o perioadă de timp nedeterminată, fie, ca în cazul
stipulaţiilor care fac obiectul acestei cauze, o perioadă determinată, care
nu poate depăşi 5 ani.
Art.11 din Legea nr.289-XV stipulează că, în cazul încadrării în grad
de invaliditate, plata indemnizaţiei se efectuează pînă la data la care persoanei i s-a stabilit grad de invaliditate, fără a se depăşi perioada maximă
pentru care se acordă indemnizaţie, prevăzută de această lege.
După încadrarea în grad de invaliditate, care se poate produce atît la
expirarea a 210 zile – termenul-limită pentru care se acordă indemnizaţia
pentru incapacitate temporară de muncă în aceste cazuri, cît şi mai devreme, persoana beneficiază de o altă prestaţie de asigurări sociale – pensia de invaliditate. Plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de
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muncă se sistează în conformitate cu art.7 alin.(4) din Legea nr.489-XIV,
potrivit căruia în sistemul public asiguraţii nu pot beneficia concomitent
de două sau mai multe prestaţii de asigurări sociale pentru acelaşi risc
asigurat.
Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra unor dispoziţii care ţin
de dreptul la asigurare socială în hotărîrile sale anterioare nr.9 din 3 martie 199738 şi nr.3 din 25 ianuarie 200539. Prin prima a declarat neconstituţionale prevederile hotărîrii de Guvern care limitau majorarea pensiilor pensionarilor încadraţi în cîmpul muncii, prin a doua a recunoscut
constituţionale stipulaţiile Legii nr.289-XV care diferenţiau indemnizaţiile unice la naşterea copilului în funcţie de faptul dacă persoana este
asigurată sau nu, relevînd că statul are obligaţia de a acorda prestaţii de
asigurări sociale din mijloacele disponibile.
În baza constatărilor expuse, Curtea Constituţională apreciază drept
constituţionale prevederile art.9 alin.(3) şi sintagma „fără a se depăşi perioada maximă pentru care se acordă indemnizaţie prevăzută de prezenta lege” din art.11 din Legea nr.289-XV.
Pentru motivele arătate, în temeiul art.140 din Constituţie, art.26
din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.60 lit.d), art.62 lit.a) şi
art.68 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională
HOTĂRĂŞTE:
1. Se declară constituţionale prevederile art.9 alin.(3) şi sintagma
„fără a se depăşi perioada maximă pentru care se acordă indemnizaţie,
prevăzută de prezenta lege” din art.11 din Legea nr.289-XV din 22 iulie
2004 „Privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi
alte prestaţii de asigurări sociale”.
2. Prezenta Hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de
atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în „Monitorul Oficial
al Republicii Moldova”.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 22 noiembrie 2005.
Nr.21
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Victor PUŞCAŞ

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
Prin art.9 alin.(3) din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 „Privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de
asigurări sociale” (în continuare – Legea nr.289-XV) legiuitorul a stipulat că „perioada pentru care se acordă indemnizaţie pentru incapacitate
temporară de muncă asiguraţilor cu contract individual de muncă de o
durată determinată, inclusiv celor angajaţi la lucrări sezoniere şi şomerilor, este de cel mult 30 de zile în cursul unui an calendaristic şi, respectiv,
în perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj”. Iar potrivit art.11 din
această lege, „în cazul în care C.E.M.V. a decis încadrarea în grad de invaliditate, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se plăteşte pînă la data la care persoanei i s-a stabilit grad de invaliditate, fără
a se depăşi perioada maximă pentru care se acordă indemnizaţie, prevăzută de prezenta lege”.
În opinia semnatarului sesizării, art.9 alin.(3) şi sintagma „fără a se depăşi perioada maximă pentru care se acordă indemnizaţie, prevăzută de
prezenta lege” din art.11 din Legea nr.289-XV sînt neconstituţionale, deoarece contravin art.1, art.16 alin.(2), art.47, art.54 alin.(1) din Constituţia
Republicii Moldova, precum şi art.7 şi art.25 din Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului.
Prin Hotărîrea Curţii Constituţionale din 22 noiembrie 2005 prevederile contestate au fost recunoscute constituţionale.
Consider hotărîrea Curţii drept nefondată.
Curtea n-a adus argumente concludente privind constituţionalitatea
prevederilor sesizate. Mai mult ca atît, operînd cu formule generale, Curtea a apelat la motive de oportunitate privind „capacitatea financiară a
statului” ş.a., dar nu de constituţionalitate.
Afirmaţia din hotărîre că Legea nr.289-XV instituie condiţii egale pentru persoanele asigurate în vederea beneficierii de indemnizaţie pentru
incapacitate temporară de muncă nu se fondează pe materialele examinate în plenul Curţii. Funcţionarul Casei Naţionale de Asigurări Sociale,
care a reprezentat Parlamentul în şedinţă, a remarcat că actele juridice în
materie care au precedat legea sesizată prevedeau termene egale privind
plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă pentru toţi
salariaţii.
De asemenea, nu s-a ţinut cont de faptul că după adoptarea Legii
nr.289-XV o mare categorie de salariaţi care activau în baza unor contracte de muncă pe un termen nedeterminat, în urma diverselor restructurări operate în organele publice centrale şi locale, instituţii organizaţii
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şi întreprinderi publice, continuînd să exercite aceleaşi funcţii, au fost
puşi în situaţia de a încheia contracte de muncă pe un termen determinat (fapt remarcat şi de reprezentantul Parlamentului), astfel diminuîndu-li-se dreptul la protecţie socială în cazul îmbolnăvirii. Prevederile legale sesizate diminuează esenţial drepturile acestei categorii de salariaţi
dobîndite printr-o lege anterioară (art.247 din Codul muncii în redacţia
din anul 1973 şi alte acte normative).
Conform teoriei generale a dreptului şi actelor juridice naţionale şi
internaţionale în vigoare, nimeni nu poate fi privat de un drept dobîndit
prin lege. La adoptarea Legii nr.289-XV aceste prescripţii au fost ignorate.
Astfel, în opinia mea, hotărîrea Curţii nu combate argumentele din
sesizare privind neconformitatea stipulaţiilor art.9 alin.(3) şi art.11 din
Legea nr.289-XV cu articolele 1, 16, 47 şi, în special, 54 din Constituţie.
JUDECĂTOR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE

Mircea IUGA

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
Prin hotărîrea din 22 noiembrie 2005 Curtea Constituţională a recunoscut constituţională sintagma „fără a se depăşi perioada maximă pentru care se acordă indemnizaţie, prevăzută de prezenta lege” cuprinsă în
art.11 din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 „Privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale”.
Nu sînt de acord cu decizia adoptată, pentru care motiv îmi expun
opinia separată.
1. Constituţia Republicii Moldova, în art.47 alin.(1), proclamă că „statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai
decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei lui, cuprinzînd hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum
şi serviciile sociale necesare.” Astfel, întreprinderea de măsuri pentru
asigurarea sănătăţii individului prin acordarea de îngrijiri medicale şi de
servicii sociale necesare constituie o obligaţie fundamentală a statului.
Acelaşi sens îl desprindem şi din normele Pactului internaţional cu
privire la drepturile economice, sociale şi culturale şi Cartei Sociale Europene, la care Republica Moldova este parte. Conform Pactului: „Statele
părţi la prezentul Pact recunosc dreptul pe care îl are orice persoană la
securitatea socială, inclusiv asigurări sociale” (art.9) şi conform Cartei:
„Orice persoană lipsită de resurse suficiente are dreptul la asistenţă socială şi medicală” (partea I pct.13).
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Potrivit prevederilor citate, atît Constituţia, cît şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu condiţionează securitatea
şi asigurarea socială a individului de contribuţia sa la constituirea bugetului de asigurări sociale. Asigurarea socială a individului se bazează
pe interpretarea şi aplicarea corectă a principiului solidarităţii sociale a
generaţiilor şi a oamenilor ce reprezintă o generaţie, consfinţit şi de art.3
lit.c) din Legea nr.489-XIV. Acest principiu determină datoria persoanelor apte de muncă de a contribui permanent la asigurarea socială a celor
inapţi, care au ajuns în această situaţie din cauza unor împrejurări independente de voinţa lor, precum şi obligativitatea statului de a acoperi
aceste necesităţi. Astfel, pentru eventualitatea volumului insuficient al
bugetului asigurărilor sociale de stat, legiuitorul a prevăzut posibilitatea
operării transferurilor de la bugetul de stat şi constituirii fondului de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (art.11 şi art.12 din Legea
nr.489-XIV).
Într-o astfel de viziune, sintagmele cuprinse în art.3 lit.d) şi lit.e) din
Legea nr.489-XIV „dreptul de asigurări sociale se exercită corelativ îndeplinirii obligaţiilor”, care explică principiul obligativităţii, şi „drepturile
de asigurări sociale se cuvin pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite”, care explică principiul contributivităţii, intră în contradicţie
cu principiul solidarităţii sociale. În context menţionez că atît asigurarea
socială, cît şi asigurarea medicală sînt obligatorii pentru toţi salariaţii şi
angajatorii lor, iar asigurarea medicală este obligatorie pentru toţi cetăţenii, indiferent de faptul dacă sînt sau nu plasaţi în cîmpul muncii, chiar
dacă nu toţi necesită tratament medical şi asistenţă socială şi, deci, nu
beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă.
2. Prin voinţa legiuitorului, expusă în normele legale supuse controlului constituţionalităţii, statul şi-a declinat responsabilitatea pentru securitatea socială a unor categorii de persoane. Or, potrivit Constituţiei, statul are obligaţia de a lua măsuri pentru asigurarea necesităţilor vitale ale
cetăţenilor săi. Sănătatea omului este o necesitate vitală şi statul nu este
în drept să subordoneze obligaţia de asigurare a sănătăţii omului contribuţiei acestuia la bugetul asigurărilor sociale. Curtea Constituţională, în
baza art.134 din Constituţie, trebuia să apere principiul responsabilităţii
statului faţă de cetăţean şi să declare neconstituţională sintagma sesizată
din art.11 al Legii nr.289-XV.
3. Argumentul principal pe care Curtea şi-a fondat hotărîrea este că
„...dreptul de asigurare socială este pus în relaţie directă cu obligaţia de
a contribui prin cotizaţii la sistemul public de asigurări sociale fie o perioadă nedeterminată, fie, ca în cazul stipulaţiilor care fac obiectul acestei
cauze, o perioadă determinată, care nu poate depăşi 5 ani”.
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Astfel, Curtea a recunoscut dreptul egal al persoanelor de a beneficia
de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, indiferent de
durata contractului individual de muncă. Totodată, Curtea a conchis că
titularii contractelor de muncă de o durată nedeterminată au dreptul la
indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă pe durata a 180
zile în cursul unui an calendaristic, deoarece contribuţia lor la fondul social este mai mare, şi respectiv, titularii contractelor individuale de muncă cu durata de pînă la 5 ani au dreptul la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă pentru cel mult 30 de zile în cursul unui an
calendaristic, întrucît contribuţia lor la fondul social este mai mică.
Curtea n-a analizat în profunzime dispoziţiile constituţionale cuprinse în art.16, art.47 şi art.131 privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor,
dreptul la sănătate şi îngrijire medicală, participarea obligatorie a cetăţenilor la constituirea bugetului asigurărilor sociale de stat. Aceste norme
constituţionale, în coroborare cu prevederile Codului muncii referitoare
la egalitatea în drepturi a salariaţilor, interzicerea discriminării pe criterii nelegate de calităţile profesionale ale salariatului, dreptul la asigurare
socială (art.5 şi art.8 din Codul muncii), impun statului obligaţia aplicării
unui tratament egal al cetăţenilor săi în domeniul securităţii şi asigurării
sociale. Pentru aceste considerente prevederile despre asigurarea socială
a salariaţilor în funcţie de termenul pentru care a fost încheiat contractul
de muncă le calific discriminatorii şi, deci, neconstituţionale.
Menţionez că art.55 din Codul muncii prevede 13 categorii de salariaţi cu care se încheie contract individual de muncă pentru un termen
de pînă la 5 ani, iar conform lit.n) din acest articol, şirul acestor categorii
poate fi extins prin lege. Aceste prevederi deschid teren liber angajatorilor
pentru a limita termenul contractului de muncă chiar şi în cazul deţinerii
de către titulari a unor funcţii permanente. Unele categorii de angajaţi
din autorităţile publice centrale şi locale, din instituţiile de învăţămînt
superior, salariaţii detaşaţi în legătură cu îndeplinirea unor sarcini peste
hotarele Republicii Moldova şi alte categorii pot avea o vechime în muncă de 10-15 ani în baza unor astfel de contracte. Astfel, prevederile legale
contestate au unit într-o singură categorie deputaţii, primarii, rectorii şi
cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt superior, conducătorii întreprinderilor economice etc. şi angajaţii sezonieri, şomerii ş.a.
Dacă, potrivit art.11 din Legea nr.289-XV, durata concediului medical
al salariatului cu contract individual de muncă pe un termen nedeterminat este stabilită, în ultimă instanţă, de Consiliul Superior de Expertiză
Medicală a Vitalităţii, atunci durata concediului salariaţilor cu contract
de muncă pe un termen de pînă la 5 ani, este stabilită pe cale administrativă.
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4. Curtea Constituţională n-a manifestat consecvenţă în propria jurisprudenţă, caracteristică hotărîrilor sale pentru protejarea drepturilor
omului şi libertăţilor fundamentale.
Conform concluziilor Curţii expuse în Hotărîrea nr.9 din 30.03.2004,
„în realizarea politicii în domeniul asigurărilor sociale de stat, legiuitorul,
în limitele atribuţiilor ce-i revin, este în drept să opteze pentru diverse
soluţii de reglementare şi concretizare a conţinutului drepturilor sociale
şi economice, însă el este obligat să respecte principiile echităţii sociale şi
egalităţii, care în societatea modernă reprezintă valori supreme.”
5. În opinia mea, limitarea prin lege a termenului pentru care se
acordă indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă poate fi
justificată. Această prevedere o atestăm şi în legislaţia altor ţări (Rusia,
România ş.a.). Însă în cazul necesităţii prelungirii termenului de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă trebuie
să decidă Consiliul Superior de Expertiză Medicală a Vitalităţii, deoarece
securitatea socială a individului, garantată de art.47 din Constituţie, se
află într-o legătură cauzală cu restabilirea deplină a sănătăţii. Or, este imposibil a stabili printr-un act normativ termenul de restabilire deplină a
sănătăţii persoanei. În cazul în care în termenul reglementat de legiuitor
salariatul nu s-a vindecat şi în consecinţă nu-şi poate relua munca, iar
încadrarea în gradul de invaliditate este imposibilă, el rămîne fără mijloace de existenţă.
Pentru motivele arătate, consider neconstituţională sintagma „fără a
se depăşi perioada maximă pentru care se acordă indemnizaţie, prevăzută de prezenta lege” din art.11 al Legii nr.289-XV.
JUDECĂTOR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE

72

Victor PUŞCAŞ

COMENTARIU
la Opiniile Separate din 22.11.2005
Legea nr.289 din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, după
pronunţarea HCC nr.21 din 22.11.2005 şi pînă în prezent a suferit mai
multe modificări şi completări introduce prin legile:
– nr.155 din 04.07.2008,
– nr.68 din 23.04.2010,
– nr.7 din 10.02.2011,
– nr.332 din 23.12.2013,
– nr.50 din 28.03.2014,
– nr.53 din 01.04.2016,
– nr. 175 din 21.07.2016, si
– nr.311 din 30.11.2019.
Totodată, argumentele din opiniile separate a judecătorilor Constituţionali M. IUGA şi V. PUŞCAŞ de a declara neconstituţionale prevederile contestate, ulterior nu au fost luate în considerare.
Astfel, prevederile art.9 alin.(3) ale Legii nr.289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii
de asigurări sociale, precum şi sintagma „fără a se depăşi perioada maximă pentru care se acordă indemnizaţia, prevazută de prezenta lege”
– sunt şi în prezent în vigoare.
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AVIZ
asupra proiectului de lege pentru excluderea propoziţiei
„Caracterul licit al dobîndirii se prezumă” din alineatul (3)
articolul 46 din Constituţia Republicii Moldova
nr. 1 din 25.04.2006
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.70-72/8 din 05.05.2006
***
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională în componenţa:
Victor PUŞCAŞ – preşedinte
Alina IANUCENCO – judecător
Mircea IUGA – judecător
Dumitru PULBERE – judecător-raportor
Elena SAFALERU – judecător
Ion VASILATI – judecător
cu participarea grefierului Victoria Botnariuc, reprezentanţilor permanenţi ai Parlamentului, Ion Mîţu şi Guvernului, Nicolae Eşanu, la Curtea Constituţională, în conformitate cu art.135 alin.(1) lit.c) şi art.141 alin.
(1) lit.b) şi lit.c) din Constituţie, art.4 alin.(1) lit.c) din Legea cu privire la
Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.c) şi art.16 alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat în şedinţă plenară publică sesizarea
Guvernului pentru avizarea proiectului de lege pentru modificarea alin.
(3) art.46 din Constituţia Republicii Moldova.
Prin decizia din 10 februarie 2006 Curtea Constituţională a acceptat
sesizarea pentru examinare în fond.
În procesul examinării preliminare a sesizării Curtea Constituţională
a solicitat puncte de vedere Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului, Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne, Procuraturii Generale, Curţii Supreme de Justiţie, Centrului pentru
Drepturile Omului, Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din
Republica Moldova, Institutului de Reforme Penale, Catedrei de Drept
Penal şi Criminologie a Universităţii de Stat din Moldova, Universităţii
Libere Internaţionale din Moldova, Consiliului Baroului de Avocaţi din
Republica Moldova şi Comisiei de la Veneţia a Consiliului Europei.
Curtea Constituţională, avînd competenţa de a se pronunţa asupra
iniţiativelor de revizuire a Constituţiei, examinînd sesizarea şi proiectul
de lege depuse de Guvern şi audiind informaţia judecătorului-raportor şi
argumentele reprezentanţilor Parlamentului şi Guvernului,
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A CONSTATAT:
1. La 1 februarie 2006 Guvernul a depus spre avizare proiectul de lege
pentru excluderea din alineatul (3) articolul 46 din Constituţia Republicii
Moldova a propoziţiei „Caracterul licit al dobîndirii se prezumă”.
Examinînd proiectul de lege constituţională prin prisma atribuţiei privind avizarea iniţiativelor de revizuire a Constituţiei, stipulată de art.135
alin.(1) lit.c) din Constituţie, şi sub raportul dispoziţiilor constituţionale
ale art.141 „Iniţiativa revizuirii” şi ale art.142 „Limitele revizuirii”, Curtea
reţine următoarele.
Legea Supremă a Republicii Moldova, prin art.141 alin.(1) lit.c), abilitează Guvernul cu dreptul de a iniţia revizuirea Constituţiei. Prin urmare,
condiţia impusă de art.141 „Iniţiativa revizuirii” din Constituţia Republicii Moldova a fost respectată.
În nota informativă, anexată la proiectul de lege constituţională, Guvernul argumentează oportunitatea excluderii propoziţiei „Caracterul licit al dobîndirii se prezumă” din alineatul (3) articolul 46 din Constituţie
prin necesitatea implementării în sistemul naţional de drept a instituţiei
confiscării civile şi atribuirii sarcinii probării părţii inculpate. Guvernul
subliniază că excluderea din Constituţie a dispoziţiei privind prezumţia
legalităţii dobîndirii bunurilor va degreva statul, în persoana procurorului, de obligaţia de a dovedi caracterul ilicit şi fraudulos al averii persoanelor inculpate.
2. Articolul 46 din Constituţia Republicii Moldova, intitulat „Dreptul
la proprietate privată şi protecţia acesteia” şi vizat în proiectul de lege al
Guvernului, prevede următoarele:
(1) Dreptul la proprietate privată, precum şi creanţele asupra statului
sînt garantate.
(2) Nimeni nu poate fi expropriat decît pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.
(3) Averea dobîndită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobîndirii se prezumă.
(4) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii.
(5) Dreptul de proprietate privată obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului înconjurător şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii, revin proprietarului.
(6) Dreptul la moştenire a proprietăţii private este garantat.
Curtea reţine că alin.(2), alin.(3), care face obiectul acestei cauze, şi
alin.(4) din articolul precitat consacră instituţia confiscării, prevăzută de
dreptul internaţional şi de constituţiile altor state.
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Confiscarea operată în condiţiile legii reprezintă o modalitate eficientă de combatere a activităţilor criminale. Ca sancţiune civilă şi penală,
confiscarea are randament maxim, surpînd bazele economice ale infracţiunilor şi contravenţiilor, în acelaşi timp lovind mai blînd în demnitatea
omului, care este un principiu de valoare superioară, consfinţit de Constituţia Republicii Moldova şi constituţiile tuturor statelor moderne.
3. Potrivit art.142 alin.(2) din Constituţie, nici o revizuire nu poate fi
făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.
Raportînd proiectul de lege constituţională propus de Guvern la aceste dispoziţii constituţionale, Curtea reţine că el nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau garanţiilor acestora. Curtea elimină orice suspiciuni cu privire la încălcarea dreptului de
proprietate, proclamat şi garantat de alineatul (1) şi consolidat de alineatele care-l succedă ale art.46 din Constituţie, precum şi de art.126-128 din
Constituţie, şi a principiului prezumţiei nevinovăţiei, consfinţit de art.21
din Constituţie, deoarece confiscarea se poate dispune doar prin hotărîre
judecătorească, în condiţiile legii şi doar după dovedirea caracterului ilicit al bunurilor titularului inculpat al acestora.
Curtea relevă că statul poate reglementa proceduri, prin care persoana inculpată să fie obligată să probeze caracterul licit al averii sale. Or,
imposibilitatea probării caracterului licit al averii prezumă caracterul
ilicit al dobîndirii acesteia şi tendinţa persoanei de a se eschiva de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale faţă de societate sau de la răspundere administrativă ori penală. Implementarea acestei proceduri derivă şi din necesitatea statului de a combate criminalitatea transnaţională organizată.
Prin Legea nr.15-XV din 17 februarie 2005 Republica Moldova a aderat la
Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată la 15 noiembrie 2000. Astfel, conform
acestei Convenţii, „statele părţi pot avea în vedere să ceară ca autorul
unei infracţiuni să stabilească originea licită a produsului prezumat al
infracţiunii sau a altor bunuri care pot face obiectul unei confiscări, în
măsura în care această exigenţă este conformă principiilor dreptului lor
intern şi naturii procedurii judiciare şi altor proceduri”.
Art.8 din Constituţie consfinţeşte angajamentul Republicii Moldova
de a respecta Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi tratatele la care este
parte. Intrarea în vigoare a unui tratat internaţional conţinînd dispoziţii
contrare Constituţiei trebuie să fie precedată de o revizuire a acesteia.
Conducîndu-se după normele Declaraţiei Universale a Drepturilor
Omului, adoptată la 10 decembrie 1948 şi recunoscută de Republica Moldova prin Hotărîrea Parlamentului nr.217-XII din 28 iulie 1990 „Cu privire
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la aderarea R.S.S. Moldova la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
şi ratificarea pactelor internaţionale ale drepturilor omului”40, şi normele
Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, Curtea Constituţională consideră justificat demersul Guvernului în vederea avizării proiectului de lege prezentat şi apreciază excluderea prevederii „Caracterul licit al dobîndirii se prezumă” din alineatul (3)
articolul 46 din Constituţie conformă dispoziţiilor art.142 din Constituţie.
Pentru considerentele expuse şi avînd în vedere că, potrivit art.141
alin.(2) din Constituţie, proiectele de legi constituţionale se prezintă Parlamentului numai cu avizul Curţii Constituţionale, în temeiul art.26 alin.
(1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.61 alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională, cu votul a 4 judecători, pronunţă următorul
AVIZ:
1. Revizuirea Constituţiei este iniţiată de Guvern în conformitate cu
prevederile constituţionale ale art.141 alin.(1) lit.c).
2. Proiectul de lege constituţională pentru excluderea propoziţiei „Caracterul licit al dobîndirii se prezumă” din alineatul (3) articolul 46 din
Constituţie nu contravine dispoziţiilor constituţionale ale art.142 alin.(2)
şi poate fi prezentat Parlamentului.
3. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac,
intră în vigoare la data pronunţării şi se publică în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 25 aprilie 2006.
Nr.1.

Victor PUŞCAŞ

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
Prin Hotărîrea nr.96 din 30 ianuarie 2006 Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea Constituţiei prin excluderea din alin.(3)
art.46 a textului „Caracterul licit al dobîndirii se prezumă” şi l-a prezentat
Curţii spre avizare.
În nota informativă, anexată la hotărîre şi la proiectul de lege, modificarea textului constituţional este motivată prin dorinţa „de a introduce în
40
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sistemul naţional de drept instituţia confiscării civile, în cadrul căreia va
avea loc inversarea sarcinii probării, în conformitate cu care persoana va
trebui să dovedească caracterul licit al veniturilor şi proprietăţii pe care o
posedă, scutind statul, în persoana procurorului, de obligaţia de a proba
ilegalitatea veniturilor realizate”.
În avizul său Curtea Constituţională a acceptat ca proiectul de lege
constituţională să fie prezentat Parlamentului spre examinare.
Consider avizul Curţii o eroare. Iniţiativa Guvernului de revizuire a
Constituţiei se încadrează în cerinţele prevăzute de art.141 alin.(1) lit.c)
din Constituţie, însă proiectul de lege, în opinia mea, intră în contradicţie cu faptele obiective şi cu art.46 şi art.127, precum şi cu alte dispoziţii
constituţionale.
Art.54 alin.(1) din Constituţie statuează imperativ că în Republica
Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului. Această dispoziţie este dezvoltată în art.142 alin.(2), care prevede că nici o revizuire a
Constituţiei nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.
Dreptul internaţional şi naţional stipulează expres că caracterul licit
al dobîndirii averii (proprietăţii) se prezumă. Nimeni nu poate fi deposedat de avere, dacă nu se dovedeşte în modul stabilit de lege provenienţa
ilicită a acesteia.
Proiectul de lege propus de Guvern contrazice principiul universal
al prezumţiei caracterului licit al bunurilor dobîndite de persoană. Mai
mult ca atît, prin excluderea propoziţiei „Caracterul licit al dobîndirii se
prezumă”, prevăzută de proiect, se încalcă unitatea materiei constituţionale, deoarece din punct de vedere juridic şi logico-gramatical alineatul
(3) al art.46 din Constituţie formează o unitate semantică intrinsecă inseparabilă.
Consider că proiectul de lege propus de Guvern induce ideea periculoasă că bunurile, dobîndirea legală a cărora nu poate fi dovedită, sînt
susceptibile de confiscare, ceea ce este inadmisibil, deoarece astfel se
deschide teren pentru interpretarea neuniformă a legislaţiei.
În opinia mea, proiectul de lege contravine flagrant nu numai dispoziţiilor art.54 alin.(1), art.142 alin.(2), ci şi dispoziţiilor art.1 alin.(3), art.4
alin.(1), art.8 alin.(1), art.16, art.21, art.124 alin.(1), art.127 şi art.128 din
Constituţia Republicii Moldova şi se află în totală discordanţă cu stipulaţiile legislaţiei civile, penale, administrative, procesual-penale, precum şi
cu prevederile actelor internaţionale ce vizează dobîndirea şi pierderea
dreptului de proprietate.
Voi sublinia în mod special că alin.(3) al art.46 din Constituţie în redacţia actuală constituie o garanţie a dreptului de proprietate. Privarea
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persoanei de această garanţie constituţională contrazice, după cum am
menţionat anterior, art.54, art.142 alin.(2) şi alte prevederi din Constituţie.
În opinia mea, avizul Curţii se bazează pe argumente şi afirmaţii contradictorii, care prin esenţa lor pun la îndoială raţionalitatea proiectului
de lege pentru modificarea alin.(3) al art.46 din Constituţie.
JUDECĂTOR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE
25 aprilie 2006

Mircea IUGA

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
Nu sînt de acord cu decizia adoptată, pentru care motiv îmi expun
opinia separată:
1. Alin.(3) art.46 din Constituţie în redacţia actuală cu adevărat nu
permite statului să contracareze eficient criminalitatea. Astfel, o parte
din averea dobîndită ilicit de inculpaţi poate fi probată, originea ilicită
a altor bunuri, însă, din motive obiective, ca urmare a faptului că nu pot
fi adunate probe sau probele au fost distruse, nu poate fi demonstrată
de organele de urmărire penală. În astfel de cazuri există presupunerea
rezonabilă că aceste bunuri ale făptaşului, de asemenea, comportă caracter ilicit.
Statul trebuie să aibă posibilitatea de a lichida consecinţele unor astfel de coliziuni şi de a transfera sarcina probării caracterului licit al averii
de la stat la persoană. După cum a menţionat Curtea, această posibilitate
a statului derivă din tratatele internaţionale la care Republica Moldova
este parte.
2. Conform doctrinei de drept şi practicii internaţionale actuale, raporturile dintre stat şi persoană urmează a fi reglementate după principiul egalităţii. Persoana însăşi în raporturile sale juridice cu instituţiile
statale pretinde la un tratament juridic bazat pe egalitate. În această ordine de idei, statul, conform alin.(6) art.131 din Constituţie, este obligat
să nu admită nici o cheltuială bugetară fără stabilirea sursei de finanţare.
Bazîndu-ne pe principiul egalităţii raporturilor dintre persoană şi stat,
persoana, de asemenea, nu poate admite cheltuieli şi nu poate dobîndi
venituri fără stabilirea sursei de finanţare.
În Republica Moldova obligaţia stabilirii surselor de venituri şi cheltuieli funcţionează în raporturile statului cu subiecţii antreprenoriatului.
Societatea nu pune la îndoială impunerea acestei obligaţii prin interme79

diul Codului fiscal. Dacă aplicăm principiul egalităţii în drepturi a tuturor persoanelor, reglementat de art.16 din Constituţie, această obligaţie
trebuie să revină şi persoanelor fizice, dar numai în condiţiile prevăzute
de art.54 din Constituţie.
3. Sub alt aspect, consider inadmisibilă excluderea normei constituţionale „Caracterul licit al dobîndirii se prezumă” din alin.(3) art.46 pentru
motivul că o garanţie constituţională deja instituită nu poate fi exclusă
decît în cazuri excepţionale şi absolut necesare într-o societate democratică. Curtea Constituţională a expus o astfel de concluzie în avizul nr.1
din 12.02.2002 asupra proiectului de lege de modificare a art.18 alin.(2)
din Constituţie.
Excluderea normei cuprinse în alin.(3) art.46 din Constituţie poate
conduce la dezechilibrarea mecanismului actual de protecţie a dreptului
de proprietate şi a garanţiilor de exercitare a acestuia. Astfel, operarea
acestei modificări în Constituţie poate da naştere la aplicarea selectivă
de către instituţiile publice a confiscării civile, fapt ce se poate solda cu
abuzuri din partea reprezentanţilor statului în raport cu persoana.
Consider că în sistemul de drept instituţia confiscării penale, în raport cu instituţia confiscării civile, are o altă relevanţă şi un alt statut. În
nota informativă a Guvernului la proiectul de lege prezentat revizuirea
Constituţiei se motivează prin necesitatea scutirii statului, „în persoana procurorului, de obligaţia probării ilegalităţii veniturilor realizate”,
fiindcă aceste probe „deseori sînt dificil de a fi colectate”. Facilitarea activităţii structurilor statale nu poate servi drept motiv pentru excluderea
din Constituţie a unei garanţii de exercitare a dreptului de proprietate
şi, cu atît mai mult, nu poate fi considerată necesară într-o societate democratică.
Curtea Constituţională, în avizul adoptat, nu s-a pronunţat sub aceste
aspecte şi sub aspectul aplicării mai largi a instituţiei confiscării civile în
sistemul naţional de drept.
4. Consider necesară găsirea unei soluţii echitabile şi contrabalansate
pentru egalarea în drepturi a persoanei cu statul şi excluderea eventualelor abuzuri din partea statului prin reglementarea constituţională a posibilităţilor statului, în cazurile prevăzute de lege, necesare într-o societate
democratică, conform interesului general pentru asigurarea plăţii impozitelor ori a altor contribuţii, pentru prevenirea criminalităţii şi în strictă
conformitate cu cerinţele art.54 din Constituţie, de a cere persoanelor să
probeze originea licită a bunurilor deţinute.
JUDECĂTOR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE
25 aprilie 2006
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Victor PUŞCAŞ

COMENTARIU
la Opinile Separate din 22.11.2005
La avizul pozitiv al Curţii Constituţionale, judecătorul Constituţional
M. IUGA a expus opinia precum ca excluderea sintagmei „caracterul licit
al dobindirii se prezumă” contravine principiului recunoscut al dreptului
internaţional – „nimeni nu poate fi deposedat de avere, daca nu se dovedeste în modul stabilit de lege provenienta ilicită a acesteia”.
Judecătorul Constituţional V.PUSCAS a expus o opinie contrara avizului şi opiniei judecătorului M.I UGA, argumentată prin necesitatea de
a respecta principiul egalităţii dintre stat şi persoană.
De rînd cu confiscarea penală ar fi necesar de introdus şi confiscarea
civilă, prin care persoana, îndeosebi funcţionarul public şi demnitarul de
stat, să probeze diferenţa de bunuri (avere) între venituri şi cheltuieli. S-a
propus „găsirea unei soluţii echitabile şi contrabalansate pentru egalarea
în drepturi a persoanei cu statul şi excluderea eventualelor abuzuri”.
La situaţia din 01.01.2020, art.46 din Constituţie este fără modificări.
Prin HCC nr.19 din 18.10.2011, au fost respinse sesizările în privinţa reducerii unor indemnizaţii şi cheltuieli prin care se indică încălcarea
dreptului de proprietate.
La 10.06.2011, Ministrul Justitiei a solicitat Curţii Constituţionale să
dea o interpretare a art.46 alin.(3) din Constituţie, potrivit căruia „(3) Averea dobîndită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobîndirii se
prezumă”.
Autorul sesizării a solicitat să se explice, dacă:
a) Protejază această normă în egală masură proprietatea funcţionarilor publici care sunt obligaţi prin normele Constituţionale să
exercite cu bună credinţă obligaţiile ce le revin şi prezumă această
normă caracterul licit al averii dobîndite de el în perioada în care
au exercitat o funcţie în serviciul public în acelaşi volum şi în aceleaşi condiţii ca şi alte categorii de cetăţeni?
b) Pe care prticipii ar trebui să se bazeze stabilirea exigenţelor pentru
funcţionarii publici care trebuie să demonstreze caracterul licit al
averii dobîndite în perioada exercitării unor funcţii în serviciul public, ca să nu fie încalcarea prevederilor Constituţiei?
c) Care este coraportul dintre norma alin.(3) al art.46 (caracterul licit al
dobîndirii se prezumă) şi alin.(1) al art.127 (statul ocroteşte proprietarul), ţinînd cont de faptul ca statul trebuie să ocrotească nu doar
proprietatea privată, dar şi proprietatea publică, iar pentru aceasta
statul trebuie să dispună de instrumentele corespunzătoare?
d) Cît de compatibile sînt alin.(3) al art. 46 şi alin.(2) al art.54 din Constituţie, tinind cont de faptul ca criminalitatea organizată şi corup81

tia reprezintă o ameninţare pentru un stat democratic, afectează
securitatea naţională, subminează bunăstarea economică a ţării şi
ordinea publică, aduce atingeri drepturilor şi libertăţilor altor persoane?
e) Permite oare prevederea alin.(3) din art.46 (caracterul licit al dobîndirii se prezumă) respectarea şi executarea eficientă a angajamentelor asumate de către Republica Moldova prin ratificarea
Convenţiei Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infractională şi finanţarea terorismului?
Prin Hotărîrea nr.21 din 20.10.2011 Curtea a pronunţat următoarea
soluţie: „În sensul alin.(3) al art. 46 din Constituţie, principiul Constituţional al prezumţiei dobîndirii licite a averii intituie o protecţie generală ce
se aplică tuturor persoanelor, inclusiv, în egală masură şi în acelaşi volum,
funcţionariulor publici şi altor persoane salarizate de la bugetul de stat”.
În baza Legii nr.132 din 17.06.2016 a fost formată Autoritatea Naţională de Integritate (ANI). ANI asigură integritatea în exercitarea funcţiei
publice sau funcţiei de demnitate publica şi prevenirea corupţiei prin
realizarea controlului averii şi al intereselor personale şi privind respectarea reguimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor
şi al restricţiilor.
În scopul controlului integrităţii pesoanei publice au fost adoptate un
şir de legi:
– nr.133 din 17.06.2016 privind declararaea averii şi a intereselor
personale,
– nr.82 din 25.05.2017 a integrităţii, nr.25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public şi altele.
Exprimăm consideraţiunea că fără modificarea art.46 alin.(3) din Constituţie, nu pot fi obţinute careva succese în lupta cu averile şi cheltuielile
neproporţionale în raport cu veniturile obţinute de careva persoane, în
special a funcţionarilor publici şi demnitarii de stat.
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DECIZIE
despre sistarea procesului pentru controlul constituţionalităţii
Hotărîrii Guvernului nr.434 din 25 aprilie 2006 „Cu privire
la planurile unice de înmatriculare în anul 2006 a studenţilor
şi elevilor în instituţiile de învăţămînt superior (ciclul I), mediu
de specialitate şi secundar profesional”41 nr. 2 din 19.12.2006
Monitorul Oficial nr.199-202/18 din 29.12.2006
***
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională în componenţa:
Victor PUŞCAŞ – preşedinte
Alina IANUCENCO – judecător
Mircea IUGA – judecător-raportor
Dumitru PULBERE – judecător
Elena SAFALERU – judecător
Ion VASILATI – judecător
cu participarea Maiei Laur, grefier, Igor Klipii, deputat în Parlament,
autorul sesizării, Andrei Volentir, reprezentantul deputatului în Parlament Valentina Golban, autorul sesizării, Elena Mocanu şi Sergiu Sainciuc, reprezentanţii Guvernului, călăuzindu-se de art.135 alin.(1) lit.a)
din Constituţie, art.4 alin.(1) lit.a) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.a) şi art.16 alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat în şedinţă plenară deschisă dosarul pentru controlul constituţionalităţii Hotărîrii Guvernului nr.434 din 25 aprilie 2006
„Cu privire la planurile unice de înmatriculare în anul 2006 a studenţilor
şi elevilor în instituţiile de învăţămînt superior (ciclul I), mediu de specialitate şi secundar profesional”.
Drept temei pentru examinarea dosarului au servit sesizările deputaţilor în Parlament Igor Klipii şi Valentina Golban, depuse la 20 iulie 2006
şi, respectiv, 28 iulie 2006, în conformitate cu prevederile art.24 şi art.25
din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.38 şi art.39 din Codul
jurisdicţiei constituţionale.
Prin deciziile Curţii Constituţionale din 30 octombrie 2006 sesizările
au fost acceptate spre examinare în fond, conexate într-un dosar şi înscrise în ordinea de zi.
În procesul examinării preliminare a sesizărilor Curtea Constituţională a solicitat puncte de vedere Ministerului Justiţiei, Procuraturii Ge41

M.O., 2006, nr.70 – 72, art.477
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nerale, Curţii Supreme de Justiţie, Ministerului Educaţiei şi Tineretului,
Ministerului Economiei şi Comerţului, Academiei de Ştiinţe, Universităţii de Stat din Moldova, Centrului pentru Drepturile Omului, Comitetului
Helsinki pentru Drepturile Omului, Societăţii Independente pentru Educaţie şi Drepturile Omului, Centrului de Drept al Avocaţilor din Republica Moldova.
Examinînd materialele dosarului, audiind informaţia prezentată de
judecătorul-raportor şi explicaţiile participanţilor la proces, Curtea Constituţională

A CONSTATAT:
1. La 25 aprilie 2006 Guvernul a adoptat Hotărîrea nr.434 „Cu privire
la planurile unice de înmatriculare în anul 2006 a studenţilor şi elevilor
în instituţiile de învăţămînt superior (ciclul I), mediu de specialitate şi
secundar profesional” (în continuare – Hotărîrea nr.434).
Prin pct.1 alineatele patru-şase din hotărîre au fost aprobate cotele
de înmatriculare în anul 2006 a studenţilor în instituţiile de învăţămînt
superior (ciclul I) şi a elevilor în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi secundar profesional de stat şi privat cu finanţare pe bază de
contract, conform anexelor nr.4 – 6.
Potrivit pct.4 alineatul trei, Ministerul Educaţiei şi ministerele care au
în subordine instituţii de învăţămînt vor asigura înmatricularea studenţilor şi elevilor în instituţiile de învăţămînt superior, mediu de specialitate şi secundar profesional în strictă corespundere cu numărul repartizat
pentru fiecare instituţie de învăţămînt aparte din numărul total, fixat în
Cotele de înmatriculare aprobate prin anexele nr.4-6 la prezenta hotărîre, pentru instituţiile de învăţămînt respective de stat şi privat cu finanţare pe bază de contract cu persoanele fizice şi juridice interesate.
Pct.5 stipulează că Ministerul Educaţiei, în comun cu ministerele de
resort, va repartiza cotele de înmatriculare pe instituţii, specialităţi /meserii, forme de instruire, pe baza următoarelor criterii:
a) acreditarea instituţiei de învăţămînt şi a programelor de formare
profesională (specialităţilor/ specializărilor);
b) capacitatea de şcolarizare a instituţiei:
asigurarea cu cadre didactice şi didactico-ştiinţifice titulare; calitatea
personalului didactic; respectarea raportului optim profesor /student
(elev);
corespunderea bazei tehnico-materiale şi didactice profilului instituţiei, domeniilor de formare profesională;
respectarea normativelor sanitaro-igienice şi de securitate a vieţii elevilor /studenţilor;
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c) analiza rezultatelor înmatriculării pentru cel puţin 3 ani consecutivi:
respectarea cotelor de înmatriculare, aprobate în modul stabilit;
media-limită de promovare pe specialităţi;
d) necesarul de specialişti în anumite domenii pentru fiecare raion.
2. Potrivit sesizărilor, prevederile pct.1 alin. patru-şase, pct.4 alin.
trei, pct.5 şi anexele nr.4-6 din Hotărîrea nr.434 încalcă dispoziţiile art.6,
art.35, art.72 alin.(3) lit.k) şi art.126 din Constituţie, prevederile Legii învăţămîntului, Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, precum şi
cele ale Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale.
În opinia semnatarilor sesizărilor, prin stabilirea cotelor de înmatriculare în anul 2006 a studenţilor şi elevilor în instituţiile de învăţămînt
Guvernul a limitat libertatea cetăţenilor de a-şi alege domeniul de pregătire profesională potrivit capacităţilor şi aptitudinilor lor şi a îngrădit astfel dreptul lor la învăţătură, consfinţit de Constituţia Republicii Moldova
şi de actele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
În sesizări se afirmă că prevederile contestate din hotărîrea Guvernului încalcă, de asemenea, principiile autonomiei universitare şi al liberei
concurenţe şi discriminează instituţiile de învăţămînt privat, creînd premise pentru falimentarea acestora.
De asemenea, se opinează că Guvernul poate stabili cote de înmatriculare pentru instituţiile de stat cu finanţare de la buget, fără a limita
însă înscrierea elevilor (studenţilor) prin contract, dar intervenţia sa în
activitatea instituţiilor de învăţămînt privat este inadmisibilă, deoarece
acestea nu cheltuiesc resurse bugetare.
Potrivit Legii învăţămîntului, Guvernul este în drept să solicite instituţiilor de învăţămînt pregătirea anumitor categorii de specialişti de care
are nevoie economia naţională, însă nu este în drept să îngrădească pregătirea specialiştilor în nici un domeniu.
În una din sesizări se susţine că Guvernul, prin hotărîrea sa, încurajează reducerea locurilor de muncă şi a calităţii vieţii, deşi ar fi trebuit să
asigure sporirea acestora, aşa cum prevede art.126 din Constituţie.
3. Făcînd obiectul sesizărilor menţionate, Hotărîrea nr.434 a fost examinată în modul stabilit de jurisdicţia constituţională în şedinţă plenară
(capitolul 8 din Codul jurisdicţiei constituţionale).
După încheierea deliberărilor, desfăşurate cu respectarea art.55 din
Codul jurisdicţiei constituţionale, au fost puse la vot propunerile judecătorului-raportor şi ale altor judecători.
La adoptarea deciziei asupra Hotărîrii nr.434 s-a înregistrat paritate de voturi. Ca urmare, conform art.27 alin.(2) din Legea cu privire la
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Curtea Constituţională şi art.66 alin.(5) din Codul jurisdicţiei constituţionale (în redacţia Legii nr.1570-XV din 20 decembrie 2002), actul normativ contestat se prezumă ca fiind constituţional, iar procesul asupra
cauzei se sistează.
Pentru considerentele expuse, în temeiul art.26 şi art.27 din Legea cu
privire la Curtea Constituţională şi art.61, art.64 şi art.66 alin.(5) din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională

DECIDE:
1. Se sistează procesul pentru controlul constituţionalităţii Hotărîrii
Guvernului nr.434 din 25 aprilie 2006 „Cu privire la planurile unice de
înmatriculare în anul 2006 a studenţilor şi elevilor în instituţiile de învăţămînt superior (ciclul I), mediu de specialitate şi secundar profesional”, iar prevederile contestate din actul normativ menţionat se prezumă
drept constituţionale.
2. Decizia este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră
în vigoare la data adoptării şi se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 19 decembrie 2006.
Nr.2.
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Victor PUŞCAŞ

PROBLEMA PARITĂŢII DE VOTURI
– existent prevederilor exprese ale art.27 alin.(2) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art.66 alin.(5) din Codul jurisdicţiei constituţionale (în redacţia Legii nr.1570-XV din 20 decembrie
2002);
– este divulgat secretul deliberării;
– este limitată independenţa Curţii Constituţionale de a pronunta
soluţii în litigiile de contencios Constituţional;
– actul normativ contestat se prezumă ca fiind constituţional,
– procesul asupra cauzei se sistează;
– sistarea contenciosului Constituţional este nederterminată;
Concluzii:
1) Procesul pentru controlul constituţionalităţii Hotărîrii Guvernului
nr.434 din 25 aprilie 2006 „Cu privire la planurile unice de înmatriculare în anul 2006 a studenţilor şi elevilor în instituţiile de învăţămînt superior (ciclul I), mediu de specialitate şi secundar profesional” este sistat pînă în prezent.
2) art.27 alin.(2) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi
art.66 alin.(5) din Codul jurisdicţiei constituţionale necesită intervenţia autorităţii legislative în vederea perfecţionării legislaţiei
Constituţionale pentru neadmiterea sistării procedurii Constituţionale pe o durată nedeterminată.
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DECIZIE
despre sistarea procesului pentru controlul constituţionalităţii
pct.1 şi pct.2 alineatul unu din Hotărîrea Guvernului nr.740
din 11 iunie 2002 „Cu privire la edificiile şi locaşurile de cult”42
nr. 1 din 16.01.2007
Monitorul Oficial nr.10-13/3 din 26.01.2007
***
Curtea Constituţională în componenţa:
Victor PUŞCAŞ – preşedinte
Alina IANUCENCO – judecător
Mircea IUGA – judecător-raportor
Dumitru PULBERE – judecător
Elena SAFALERU – judecător
Ion VASILATI – judecător
cu participarea Maiei Laur, grefier, deputatului în Parlament Vlad Cubreacov, autorul sesizării, Ghenadie Vaculovschi, reprezentantul autorului sesizării, Nicolae Eşanu, reprezentantul permanent al Guvernului la
Curtea Constituţională, călăuzindu-se de art.135 alin.(1) lit.a) din Constituţie, art.4 alin.(1) lit.a) din Legea cu privire la Curtea Constituţională,
art.4 alin.(1) lit.a) şi art.16 alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale,
a examinat în şedinţă plenară deschisă dosarul pentru controlul constituţionalităţii pct.1 şi pct.2 alineatul unu din Hotărîrea Guvernului nr.740
din 11 iunie 2002 „Cu privire la edificiile şi locaşurile de cult”.
Drept temei pentru examinarea dosarului a servit sesizarea deputatului în Parlament Vlad Cubreacov, depusă la 17 mai 2006, în conformitate
cu prevederile art.24 şi art.25 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.38 şi art.39 din Codul jurisdicţiei constituţionale, şi completată
la 8 decembrie 2006.
Prin decizia Curţii Constituţionale din 27 iunie 2006 sesizarea a fost
acceptată spre examinare în fond şi înscrisă în ordinea de zi.
În procesul examinării preliminare a sesizării Curtea Constituţională a solicitat puncte de vedere Parlamentului, Preşedintelui Republicii
Moldova, Guvernului, Ministerului Justiţiei, Procuraturii Generale, Curţii Supreme de Justiţie, Ministerului Culturii şi Turismului, Academiei
de Ştiinţe, Centrului pentru Drepturile Omului, Universităţii de Stat din
Moldova, Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, Mitropoliei
Moldovei şi Mitropoliei Basarabiei.
42

M.O., 2002, nr.79-81, art.838.
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Examinînd materialele dosarului, audiind informaţia prezentată de
judecătorul-raportor şi explicaţiile participanţilor la proces,
Curtea Constituţională
a constatat:
1. La 11 iunie 2002 Guvernul a adoptat Hotărîrea nr.740 „Cu privire la
edificiile şi locaşurile de cult” în scopul determinării apartenenţei edificiilor
şi locaşurilor de cult şi înregistrării dreptului de proprietate asupra acestora.
Potrivit pct.1, în termen de 30 de zile din data cererilor depuse de reprezentanţii cultelor religioase, primăriile municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) vor crea din persoane competente, sub preşedinţia
primarilor şi invitînd, în caz de necesitate, specialişti în domeniu din autorităţile centrale de stat, comisii pentru determinarea apartenenţei edificiilor şi locaşurilor de cult şi evaluarea suprafeţei terenurilor aferente
ale acestora.
Potrivit pct.2 alineatul unu, Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru va asigura înregistrarea după cultele respective a dreptului de proprietate asupra edificiilor şi locaşurilor de cult în care funcţionează părţile
componente ale cultelor religioase, conform certificatelor de înregistrare, dacă legea sau statutul lor nu prevede altă modalitate. Excepţie fac
edificiile şi locaşurile de cult care constituie monumente ocrotite de stat.
În sesizare se afirmă că prin prevederile enunţate Guvernul a încălcat
dispoziţiile constituţionale referitoare la autonomia şi separarea de stat a
cultelor religioase şi a creat premise pentru imposibilitatea garantării de
către stat a dreptului de proprietate. Se relevă, de asemenea, că asupra
eventualelor litigii privind determinarea apartenenţei edificiilor de cult
sînt în drept să se pronunţe doar instanţele judecătoreşti, unicele care
înfăptuiesc justiţia în stat şi deţin garanţiile legale pentru a fi independente, imparţiale şi supuse numai legii.
În opinia autorului sesizării, prevederile contestate aduc atingere art.9
alin.(2), art.31 alin.(2), art.46 alin.(2) şi art.127 alin.(2) din Constituţie.
2. Prevederile pct.1 şi pct.2 alin. unu din Hotărîrea nr.740, contestate
în sesizare, au fost examinate în modul stabilit de jurisdicţia constituţională în şedinţă plenară (capitolul 8 din Codul jurisdicţiei constituţionale).
După încheierea deliberărilor, desfăşurate cu respectarea art.55 din
Codul jurisdicţiei constituţionale, au fost puse la vot propunerile judecătorului-raportor şi ale altor judecători, înregistrîndu-se paritate de voturi.
Ca urmare, conform art.27 alin.(2) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art.66 alin.(5) din Codul jurisdicţiei constituţionale în redacţia Legii nr.1570-XV din 20 decembrie 2002, actul normativ contestat
se prezumă constituţional, iar procesul asupra cauzei se sistează.
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Pentru considerentele expuse, în temeiul art.26 şi art.27 din Legea cu
privire la Curtea Constituţională, art.61, art.64 şi art.66 alin.(5) din Codul
jurisdicţiei constituţionale,
Curtea Constituţională
DECIDE:
1. Se sistează procesul pentru controlul constituţionalităţii pct.1 şi
pct.2 alineatul unu din Hotărîrea Guvernului nr.740 din 11 iunie 2002 „Cu
privire la edificiile şi locaşurile de cult”, fiind prezumate constituţionale.
2. Decizia este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră
în vigoare la data adoptării şi se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 16 ianuarie 2007.
Nr.1.

Victor PUŞCAŞ

OPINIE SEPARATĂ

expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
Deputatul în Parlament Vlad Cubreacov a solicitat controlul constituţionalităţii unor prevederi din Hotărîrea Guvernului nr.740 din 11 iunie 2002 „Cu privire la edificiile şi locaşurile de cult”, potrivit cărora în
termen de 30 de zile din data cererilor depuse de reprezentanţii cultelor
religioase, primăriile vor crea comisii pentru determinarea apartenenţei
edificiilor şi locaşurilor de cult şi evaluarea suprafeţei terenurilor aferente ale acestora, iar Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru va asigura
înregistrarea dreptului de proprietate al cultelor respective asupra edificiilor şi locaşurilor de cult, conform certificatelor de înregistrare.
Autorul sesizării consideră că aceste prevederi încalcă art.9 alin.(2),
art.31 alin.(2), art.46 alin.(2) şi art.127 alin.(2) din Constituţie referitoare la
autonomia şi separarea de stat a cultelor religioase şi dreptul de proprietate.
La adoptarea hotărîrii s-a înregistrat paritate de voturi. Potrivit Codului jurisdicţiei constituţionale, prevederile contestate se prezumă constituţionale, iar cauza se sistează.
Anterior au mai fost înregistrate cazuri de paritate de voturi. Curtea a
considerat inadmisibilă expunerea opiniilor separate, precum şi a argumentelor judecătorilor care au votat pentru a recunoaşte constituţionale
normele contestate.
Optînd cu fermitate pentru consolidarea transparenţei Curţii Constituţionale, subsemnaţii consideră că societatea este în drept să cunoască
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nu numai soluţiile finale ale Curţii, dar şi motivele care au servit ca bază
la adoptarea lor.
Recunoscînd dreptul judecătorului de a aduce la cunoştinţa societăţii opinia sa, subsemnaţii, cu asentimentul celorlalţi judecători ai Curţii,
au ajuns la concluzia că şi în caz de paritate de voturi judecătorii îşi pot
expune opiniile şi argumentele asupra deciziei Curţii. În această ordine
de idei Curtea a decis să modifice practica anterioară şi în toate cazurile,
dacă judecătorii consideră necesar, să facă publice opiniile lor separate.
Astfel, subsemnaţii au opinat că prevederile pct.1 şi pct.2 alineatul
unu din Hotărîrea Guvernului nr.740, contestate în sesizare, sînt neconstituţionale pentru următoarele motive.
Conform art.31 alin.(2) şi alin.(4) din Constituţia Republicii Moldova,
cultele religioase sînt libere şi se organizează potrivit statutelor proprii, în
condiţiile legii, sînt autonome, separate de stat şi se bucură de sprijinul
acestuia.
Aceste dispoziţii constituţionale sînt preluate în art.9 din Legea despre
culte nr.979-XII din 24 martie 199243 (în continuare – Legea nr.979-XII).
Potrivit acestei legi, cultele devin persoane juridice din momentul înregistrării în condiţiile stipulate de lege şi actele normative adoptate în
executarea ei, iar bunurile mobile şi imobile vor fi inventariate de către
organele lor statutare (art.24, art.25 şi art.28).
Regulamentul provizoriu cu privire la înregistrarea părţilor componente ale cultelor44 (în continuare – Regulamentul), aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.758 din 13 octombrie 1994, prevede înregistrarea organizaţiilor religioase de către Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor, la
prezentarea statutului conţinînd anumite date (denumirea, reşedinţa şi
zona de activitate, apartenenţa la confesiunea respectivă ş.a.), a confirmării de către primărie a existenţei comunităţii şi avizului comitetului executiv raional, a consimţămîntului în scris al cultului religios, recunoscut de
către stat, din care face parte comunitatea religioasă respectivă.
Atît Legea nr.979-XII, cît şi Regulamentul cu privire la înregistrarea părţilor componente ale cultelor au fost adoptate pentru executarea dispoziţiilor constituţionale cu privire la libertatea conştiinţei, statuate de art.31.
Potrivit art.72 alin.(3) lit.i) din Constituţie, regimul juridic general al
proprietăţii se reglementează prin lege organică. Contrar Constituţiei şi
enunţurilor expuse în preambul, Hotărîrea nr.740 reglementează raporturi cu privire la dreptul de proprietate. Deoarece hotărîrile Guvernului
se adoptă pentru organizarea executării legilor, şi nu pentru modificarea, concretizarea sau interpretarea acestora, prevederile pct.1 şi pct.2
alineatul unu din Hotărîrea nr.740 vin în contradicţie cu art.102 din Constituţie şi dispoziţiile Legii nr.979-XII.
43
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Monitor, 1992, nr.3, art.70.
M.O., 1994, nr. 13, art. 111.
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Prevederea despre crearea de către primării a comisiilor pentru determinarea apartenenţei edificiilor şi locaşurilor de cult şi evaluarea suprafeţei terenurilor aferente contravine normei constituţionale imperative,
potrivit căreia statul nu se amestecă în activitatea religioasă a cultelor
(art.31), dispoziţiilor legale referitoare la înregistrarea cultelor după prezentarea documentelor, ce confirmă apartenenţa cultelor şi a bunurilor
mobile şi imobile.
Apartenenţa edificiilor şi locaşurilor de cult este stabilită expres la
momentul înregistrării în condiţiile prevăzute de lege, iar schimbarea
apartenenţei obiectului de cult poate avea loc numai la iniţiativa acestuia,
prin reînregistrarea în modul stipulat de actele normative.
Legea cadastrului bunurilor imobiliare nr.1543-XIII din 25 februarie
1998 defineşte clar cadastrul ca fiind un sistem de ocrotire a titularilor de
drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobiliare, iar subiecţi ai înregistrării sînt proprietarii de bunuri imobile, şi anume... persoane juridice
din ţară şi de peste hotare... (art.3 şi art.4).
Originea şi apartenenţa bunurilor mobiliare şi imobiliare poate fi stabilită de instanţa de judecată, şi nu de o comisie formată printr-un act de Guvern. Atribuind comisiilor create de primării competenţe proprii instanţei
judecătoreşti, prevederile Hotărîrii nr.740 încălcă art.114 din Constituţie.
Prevederile contestate din Hotărîrea Guvernului nr.740 încalcă art.46
şi art.127 alin.(2) din Constituţie, conform căruia statul garantează realizarea dreptului de proprietate în formele solicitate de titular. Cazurile
litigioase se soluţionează de instanţa de judecată prin aplicarea normelor
legislaţiei civile. Creînd un nou mecanism de rezolvare a litigiilor legate
de proprietate prin contenciosul administrativ, prevederile hotărîrii Guvernului limitează accesul cetăţenilor la justiţie.
Obligînd Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru să asigure înregistrarea după cultele respective a dreptului de proprietate asupra edificiilor şi locaşurilor de cult în care funcţionează părţile componente ale
cultelor religioase, conform certificatelor de înregistrare, hotărîrea de
Guvern încalcă prevederile art.9 alin.(2) din Constituţie, aducînd atingere drepturilor, libertăţilor şi demnităţii enoriaşilor, care fac parte dintr-o
parte componentă (parohie, comunitate) şi cărora de fapt le aparţin bunurile imobile de cult din localitatea respectivă.
Locaşul de cult aparţine tuturor membrilor comunităţii. Pentru acest
motiv normele contestate încalcă unul din principiile de bază ale administrării publice locale statuat de art.109 din Constituţie – consultarea
cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit. Abilitarea comisiilor
create de primării cu dreptul de a determina apartenenţa locaşurilor de
cult conduce în consecinţă la încălcarea drepturilor membrilor comunităţilor respective.
92

Prevederile contestate din Hotărîrea nr.740 nu coroborează nici cu
art.9 – 14 din Legea privind administraţia publică locală nr.123 din 18
martie 2003, deoarece puterea locală, fie de nivelul întîi, fie de nivelul
doi, nu dispune de competenţa de a determina originea şi apartenenţa
locaşurilor de cult.
Considerăm că prin prevederile pct.1 şi pct.2 alineatul unu din Hotărîrea nr.740 se impune revizuirea arbitrară a apartenenţei locaşurilor
de cult înregistrate în modul stabilit de lege şi astfel se încalcă art.31 din
Constituţie, art.9, 10, 14, 16, 24, 25, 28, 32 din Legea nr.979-XII din 24
martie 1992 şi art.III din Legea nr.1220-XV din 12 iulie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii despre culte nr.979-XII din 24 martie 1992.
Judecători ai Curşii Constituţionale
Chişinău, 16 ianuarie 2007

Victor PUŞCAŞ
Mircea IUGA
Ion VASILATI

COMENTARIU
la Opinia Separată din 16.01.2007
Prin Legea nr.1570 din 20.12.2002, in Legile nr.317 din 12.12.1994
(art.27 alin.(2)) şi nr.502 din 16.06.1995 (art.66 alin.(5)) au fostr introduce
modificări, fiind expusă următoarea redacţie: „În cazul în care la adoptarea hotîrîrii privind Constituţionalitatea actului normativ sau al tratatului internaţional se înregistrează paritate de voturi, actul normativ
sau tratatul internaţional se prezumă Constituţional, iar cauza se sistează. În alte cazuri de paritate a voturilor se consideră că hotărîrea, avizul
sau decizia nu au fost adoptate, iar examinarea cauzei corespunzătoare
se amînă”.
Aceste modificări la nivel legislativ, au limitatat independenţa Curţii
Constituţionale de a pronunţa soluţii în litigiile de contencios Constituţional. Pînă astăzi nu este format mecanismul, care în caz de paritate de
voturi, în deciziile de sistare a cauzelor să fie argumentate public ambele
poziţii.
Urmărind scopul de a da un careva răspuns la sesizarea privnd controlul Constituţionalităţii Hotăririi Guvernului nr.740 din 11.06.2002, judecătorii Constituţionali V. PUSCAC, M. IUGA şi I. VASILATI, respectînd
principiile transparenţei, au adus la cunostinţa societăţii argumentele
expuse în opinia separată, conştientizînd faptul că opinia separată poate
fi expusă numai de minoritate îmnpotriva majorităţii, dar nu şi în cazurile de paritate de voturi.
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HOTĂRÎRE
pentru controlul constituţionalităţii prevederilor pct.5
din Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.854 din 28 iulie 2006
nr. 6 din 27.03.2007
Monitorul Oficial nr.47-49/8 din 06.04.2007
***
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională în componenţa:
Dumitru PULBERE – preşedinte, judecător-raportor
Alina IANUCENCO – judecător
Victor PUŞCAŞ – judecător
Elena SAFALERU – judecător
Valeria ŞTERBEŢ – judecător
Ion VASILATI – judecător
cu participarea grefierului Victoria Botnariuc, deputatului în Parlament Dumitru Braghiş, autorul sesizării, asistat de expertul Nicolae
Ghenciu, reprezentantului permanent al Guvernului la Curtea Constituţională Nicolae Eşanu, asistat de expertul Vladimir Radu, călăuzindu-se
de art.135 alin.(1) lit.a) din Constituţie, art.4 alin.(1) lit.a) din Legea cu
privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.a) şi art.16 alin.(1) din
Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat în şedinţă plenară deschisă
dosarul pentru controlul constituţionalităţii prevederilor pct.5 din Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.854 din 28 iulie 2006.
Drept temei pentru examinarea dosarului a servit sesizarea deputatului în Parlament Dumitru Braghiş, depusă la 23 octombrie 2006, în
conformitate cu prevederile art.24 şi art.25 din Legea cu privire la Curtea
Constituţională, art.38 şi art.39 din Codul jurisdicţiei constituţionale.
Prin decizia Curţii Constituţionale din 21 noiembrie 2006 sesizarea a
fost acceptată spre examinare în fond.
Examinînd materialele dosarului, punctele de vedere comunicate de
Parlament, Preşedintele Republicii Moldova, Guvern, Ministerul Justiţiei, Curtea Supremă de Justiţie, Procuratura Generală, Centrul pentru
Drepturile Omului, Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, Ministerul Afacerilor Interne, Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor, Federaţia Sindicatelor Transportatorilor şi Drumarilor din Republica
Moldova, audiind informaţia prezentată de judecătorul-raportor şi argumentele expuse de participanţii la proces,
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Curtea Constituţională
a constatat:
1. La 28 iulie 2006 Guvernul a adoptat Hotărîrea nr.854 „Cu privire la
Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje”45.
Conform pct.5 al Regulamentului transporturilor auto de călători şi
bagaje, se interzice antrenarea la transportul călătorilor în folos public
a mijloacelor de transport reutilate din camioane-furgon cu destinaţie
generală. Excluderea mijloacelor de transport reutilate din activitate se
va face conform următorului grafic:
• semestrul II 2006 – excluderea mijloacelor de transport reutilate cu
anul fabricării pînă la 1992 inclusiv;
• semestrul I 2007 – excluderea mijloacelor de transport reutilate cu
anul fabricării 1993;
• semestrul II 2007 – excluderea mijloacelor de transport reutilate cu
anul fabricării 1994-2006 inclusiv.
2. Potrivit autorului sesizării, prevederile pct.5 din Regulament restrîng dreptul de proprietate, intrînd în contradicţie cu art.4, art.15,
art.46 şi art.54 din Constituţie, precum şi cu art.14, art.17 şi art.18 din
Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor
Fundamentale şi art.1 din primul Protocol adiţional la aceeaşi Convenţie.
În opinia sa, prin adoptarea prevederilor respective, Guvernul a ignorat Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.38 din 15 decembrie 1998 şi astfel
a încălcat art.140 din Constituţie.
Invocînd art.54 alin.(2) din Constituţie, autorul sesizării susţine că
dreptul, deja recunoscut, al proprietarului de a folosi mijlocul de transport reutilat la transportul călătorilor în folos public nu poate fi limitat
printr-o hotărîre de Guvern, ci doar prin lege, cu respectarea normelor
unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi numai în cazul în care
este imperativ necesar într-o societate democratică.
3. Raportînd prevederile contestate la dispoziţiile Legii Supreme, actelor internaţionale cu privire la drepturile şi libertăţile fundamentale ale
omului şi legislaţiei naţionale în domeniu, Curtea reţine următoarele.
Guvernul, fiind o autoritate a puterii executive, are rolul de a executa legile, sens în care, atunci cînd este necesar, emite hotărîri. Conform
art.102 din Constituţie, hotărîrile Guvernului se adoptă pentru organizarea executării legilor.
Punerea în aplicare a unor prevederi legale reclamă stabilirea de măsuri sau a unor reguli subsecvente, care să asigure corecta lor aplicare,
inclusiv organizarea corespunzătoare a unor activităţi.
Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje a fost elabo45

M.O., 2006, nr.124-125, art.910.
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rat în conformitate cu art.2 al Codului transporturilor auto, aprobat prin
Legea nr.116-XIV din 29 iulie 199846, şi stabileşte condiţiile principale de
efectuare pe teritoriul Republicii Moldova şi în afara ţării a transporturilor de călători (pasageri) şi bagaje cu mijloacele de transport auto, fiind
obligatoriu pentru agenţii transportatori – titulari de licenţe, precum şi
pentru întreprinderile, instituţiile, organizaţiile şi persoanele care beneficiază de serviciile transportului auto.
Codul transporturilor auto impune agenţilor să-şi organizeze activitatea în condiţii de calitate şi capacitate profesională, să respecte legislaţia
privind protecţia mediului, să asigure efectuarea transporturilor în condiţii de siguranţă.
Pentru efectuarea transporturilor auto de călători, bagaje şi mărfuri,
agenţii transportatori sînt obligaţi să utilizeze material rulant care corespunde standardelor de stat şi Regulamentului circulaţiei rutiere. Condiţiile de exploatare tehnică a materialului rulant sînt determinate de standardele de stat, de prezentul Cod şi de actele normative în vigoare (art.7
şi art.8 din Codul transporturilor auto).
Astfel, Curtea apreciază că Guvernul a adoptat Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje cu respectarea art.102 din Constituţie, în vederea organizării executării eficiente a prevederilor Codului
transporturilor auto.
4. Dreptul de proprietate este consfinţit de Constituţia Republicii
Moldova în art.9, art.46 şi art.127 şi de toate actele internaţionale cu privire la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, fiind considerat
un drept fundamental complex, care implică atît drepturi, cît şi obligaţii.
Astfel, potrivit dispoziţiei imperative cuprinse în art.9 alin.(2) din
Constituţie, proprietatea nu poate fi folosită în detrimentul drepturilor,
libertăţilor şi demnităţii omului.
În dezvoltarea acestei dispoziţii, art.127 alin.(1) şi (2) din Constituţie
statuează că statul ocroteşte proprietatea şi garantează realizarea dreptului de proprietate în formele solicitate de titular, dacă acestea nu vin în
contradicţie cu interesele societăţii.
Universalitatea drepturilor şi libertăţilor consacrate prin Constituţie
şi prin alte legi presupune implicit universalitatea îndatoririlor. Art.15
din Constituţie, care statuează acest principiu, exprimă, în fond, legătura
indisolubilă dintre drepturi, libertăţi şi îndatoriri, intercondiţionarea lor.
Potrivit art.1 din primul Protocol adiţional la Convenţia europeană
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, orice
persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi privat de dreptul său de proprietate decît pentru o cauză
46

M.O., 1998, nr.90-91, art.581.
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de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.
Acest articol, cuprinzînd trei norme distincte ca sens, strîns legate între ele, enunţă principiul respectării dreptului de proprietate, posibilitatea privării de acest drept şi, respectiv, supunerea exerciţiului său anumitor condiţii.
Art.54 din Constituţie, invocat în motivarea sesizării, admiţînd restrîngerea unor drepturi şi libertăţi, interzice adoptarea de legi care ar
suprima sau ar diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului,
în concordanţă cu art.29 alin.2 din Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului, care dispune că în exercitarea drepturilor şi libertăţilor sale, fiecare om nu este supus decît numai îngrădirilor stabilite prin lege, exclusiv în scopul de a asigura cuvenita recunoaştere şi respectare a drepturilor şi libertăţilor altora şi ca să fie satisfăcute justele cerinţe ale moralei,
ordinii publice şi bunăstării generale într-o societate democratică.
Exerciţiul dreptului de proprietate trebuie să fie licit, să nu aducă prejudicii materiale sau morale disproporţionate altor membri ai societăţii,
să nu genereze consecinţe ireparabile.
Prevederile pct.5 din Regulament nu aduc atingere substanţei dreptului de proprietate, ci subordonează exerciţiul acestuia anumitor condiţii,
una din care este necesitatea corespunderii autovehiculului standardelor tehnice şi de securitate.
Urmărind asigurarea securităţii persoanei, prevederile pct.5 din Regulament se încadrează în obligaţia statului de a garanta fiecărui om
dreptul la viaţă şi integritate fizică sau psihică, consfinţit de art.24 din
Constituţie. Or, potrivit art.16 din Constituţie, respectarea şi ocrotirea
persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.
Prin prevederile contestate ale Regulamentului nu are loc privarea titularului de dreptul de proprietate, acesta continuînd să-i aparţină, ci se
limitează doar exerciţiul dreptului de folosinţă asupra bunului deţinut,
statul fiind în măsură să adopte legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa utilizarea bunurilor conform interesului general.
Interzicerea antrenării autovehiculelor reutilate la transportarea călătorilor în folos public este dictată, de asemenea, de necesitatea implementării prevederilor Planului de acţiuni Republica Moldova – Uniunea
Europeană referitoare la obiectivul Consiliului Europei de micşorare în
viitorii 6 ani a numărului de accidente rutiere şi a persoanelor decedate
în urma acestora.
Acest obiectiv este stipulat de o serie de acte legislative şi normative: Legea cu privire la protecţia consumatorilor nr.105-XV din 13 martie
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200347, Hotărîrea Guvernului nr.1039 din 6 septembrie 2006 „Cu privire
la aprobarea Planului de acţiuni pentru redresarea situaţiei în domeniul
securităţii circulaţiei rutiere pînă în anul 2009”48.
Conform art.5 din Legea cu privire la protecţia consumatorilor, consumatorul are dreptul la protecţie împotriva riscului de a achiziţiona un
produs, un serviciu care ar putea să-i afecteze viaţa, sănătatea, securitatea ori să-i prejudicieze drepturile şi interesele legitime.
Regulamentul adoptat de Guvern prin Hotărîrea nr.854 din 28 iulie
2006 urmăreşte anume protejarea acestor drepturi legitime ale pasagerilor.
Prin urmare, prevederile pct.5 din Regulamentul transporturilor auto
de călători şi bagaje nu încalcă normele constituţionale privind dreptul
de proprietate.
5. Curtea nu poate reţine argumentul autorului sesizării că prevederile pct.5 din Regulament contrazic principiul enunţat de Curtea Constituţională în Hotărîrea nr.38 din 15 decembrie 1998, conform căruia dreptul
subiectiv, constituit în baza unei legi anterioare, nu poate fi atins de cel
născut sub imperiul unei legi posterioare, deoarece, aşa cum s-a demonstrat anterior, ele nu aduc atingere substanţei dreptului de proprietate,
ci doar limitează exerciţiul dreptului de folosinţă asupra bunului deţinut
pentru asigurarea securităţii persoanei, pentru apărarea dreptului său la
viaţă şi integritate fizică şi psihică, ca un drept esenţial.
Pentru motivele arătate, în temeiul art.140 din Constituţie, art.26 din
Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.61, art.62 şi art.68 din Codul jurisdicţiei constituţionale,
Curtea Constituţională
HOTĂRĂŞTE:
1. Se declară drept constituţionale prevederile pct.5 din Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.854 din 28 iulie 2006.
2. Prezenta Hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de
atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în „Monitorul Oficial
al Republicii Moldova”.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 27 martie 2007.
Nr.6.
47
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Dumitru PULBERE

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
Prin Hotărîrea nr.854 din 28 iulie 200649 Guvernul a aprobat într-o
nouă formulare Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje (în continuare – Regulamentul), în redacţia iniţială fiind aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.1348 din 10 noiembrie 200350.
Deputatul în Parlament Dumitru Braghiş a contestat constituţionalitatea punctului 5 din Regulament, invocînd restrîngerea dreptului de
proprietate.
Curtea Constituţională a recunoscut drept constituţionale prevederile pct.5 din Regulament în noua formulare.
Consider nefondată hotărîrea Curţii pentru următoarele considerente:
1. Din cadrul normativ, care reglementează direct relaţiile dintre proprietarii mijloacelor de transport şi stat, Curtea a analizat doar Codul
transporturilor auto, adoptat prin Legea nr.116-XIV din 29 iulie 1998, şi
Hotărîrea Guvernului nr.854 din 28 iulie 2006.
Pct.5 din Hotărîrea Guvernului nr.854 stipulează excluderea din transportul de pasageri a tuturor autovehiculelor reutilate, inclusiv cele produse în 2006. În acest sens Curtea a luat în considerare numai scopul şi
etapele excluderii mijloacelor de transport, axîndu-şi concluziile exclusiv
pe raporturile actuale dintre stat şi transportatori, fără a specifica cauzele care au determinat restrîngerea impusă prin hotărîrea Guvernului. Se
creează impresia că statul n-a avut nici o atribuţie la problema în cauză.
Prin Hotărîrea nr.415 din 8 aprilie 200351, în varianta iniţială, Guvernul
a stipulat următoarele: „Cu permisiunea Direcţiei Poliţiei Rutiere, fără a fi
elaborată şi coordonată documentaţia de proiectare, pot fi admise următoarele reutilări ale vehiculelor: a) reutilarea autocamioanelor-furgon cu
destinaţie generală în autobuze cu capacitatea de transportare de pînă la
17 locuri, inclusiv locul şoferului. Reutilarea autocamioanelor-furgon cu
destinaţie generală se permite numai în condiţiile centrelor specializate
ale uzinelor producătoare şi în cazurile în care gama de producţie a uzinelor producătoare prevede amplasarea pe aceeaşi bază şi autobuze cu
respectarea cerinţelor standardului în vigoare care reglementează prescripţiile unice ce ţin de construcţia autobuzelor cu capacitatea de pînă
la 17 locuri, inclusiv locul şoferului. Notă: Pentru reutilare se admit doar
autofurgoanele care au un termen de exploatare de pînă la 10 ani”.
Consecvent, prin Hotărîrea nr.1348 din 10 noiembrie 2003, Guvernul
49
50
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M.O. nr.124-125, art.910 din 08.08.2006.
M.O. nr.229-233, art.1403 din 21.11.2003.
M.O. nr.70-72, art.442 din 15.04.2003.
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a decis: „La transportarea pasagerilor sînt admise unităţile de transport
proiectate, construite şi dotate corespunzător de către uzinele producătoare. Se permite utilizarea pentru transporturile de pasageri a unităţilor
de transport reutilate de către întreprinderile specializate, autorizate de
Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor în conformitate cu actele
normative în vigoare”.
În baza actelor normative menţionate, poliţia rutieră şi Ministerul
Transporturilor a eliberat transportatorilor de pasageri certificate de reutilare, în continuare supravegherea asupra reutilării şi respectării cerinţelor tehnice şi de securitate fiind efectuată de poliţia rutieră. Un asemenea certificat (seria MD nr.000207, nr. certificatului de înmatriculare
01MTH292073), eliberat de Ministerul Transporturilor, a fost prezentat
în şedinţa Curţii.
În baza dreptului acordat de autoritatea publică centrală, antreprenorii au investit resurse financiare în procurarea şi reutilarea mijloacelor de
transport şi obţinerea licenţei de activitate.
Ignorînd actele normative care stau la originea relaţiilor dintre transportatori şi stat şi rolul statului în reglementarea acestor relaţii, Curtea a
pronunţat o concluzie greşită.
2. Codul transporturilor auto nu conţine prevederi nici despre dreptul de reutilare a autovehiculelor şi nici despre excluderea acestora din
transportul de pasageri. Acest drept îşi are originea în actele normative
emise de Guvern, în calitate de autoritate publică centrală, în interesele
cetăţenilor, pornind de la necesităţile privind asigurarea cu transport şi
securitatea călătorilor şi circulaţiei rutiere etc. Instituţiile statale şi transportatorii au respectat permanent aceste cerinţe.
Conform art.72 din Constituţie, regimul juridic al proprietăţii este
reglementat prin lege organică. Tot prin lege organică, cu respectarea
prevederilor art.54 din Constituţie, se reglementează restrîngerea unor
drepturi sau libertăţi. De aici deducem că un drept atribuit de o autoritate publică centrală, inclusiv de Guvern, poate fi restrîns numai prin lege,
în condiţiile prevăzute de art.54 din Constituţie.
Dreptul de proprietate şi atributele acestuia: jus possidenti, jus frundenti şi jus disponendi (de posesie, de folosinţă şi de dispoziţie) au fost
definite încă în antichitate. Dreptul de proprietate este un drept absolut.
Privarea persoanei de unul din aceste atribute duce implicit la limitarea
dreptului său de proprietate.
În pct.4 şi, repetat, în pct.5 din hotărîrea Curţii se afirmă că prin pct.5
din Regulament „nu are loc privarea titularului de dreptul de proprietate,
acesta continuînd să-i aparţină, ci se limitează doar exerciţiul dreptului
de folosinţă asupra bunului deţinut”.
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Luînd în considerare argumentele expuse de subsemnatul în opinia
separată, această constatare a Curţii induce ideea clară că prin norma
contestată Guvernul a depăşit rigorile art.54 din Constituţie. Recunoscînd
limitarea dreptului de folosinţă a proprietăţii, Curtea a pronunţat o concluzie greşită şi astfel n-a respectat art.46 din Constituţie, care prevede
expres garantarea dreptului de proprietate privată.
3. Prin limitarea dreptului de proprietate Guvernul a nesocotit principiul stabilităţii şi securităţii raporturilor juridice. Statul mai întîi a permis
reutilarea a mii de microbuze, deţinătorii acestora investind resurse financiare considerabile în această operaţie, precum şi pentru menţinerea
lor la standardele tehnice şi de securitate stabilite. După un timp, însă,
statul a dispus scoaterea lor din exploatare, urmînd să lase mii de oameni
fără surse de existenţă şi fără să prevadă despăgubiri pentru cheltuielile
suportate de deţinătorii mijloacelor de transport.
Respectarea şi ocrotirea persoanei, conform art.16 din Constituţie,
constituie o îndatorire primordială a statului. Iar conform art.134 din
Constituţie, una din funcţiile Curţii Constituţionale este de a asigura responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat.
4. Admiţînd că drepturile proprietarilor mijloacelor de transport ar fi
fost restrînse prin lege, şi în acest caz ar fi trebuit să fie respectate prevederile art.22 din Constituţie şi art.6 din Codul civil52 privind neretroactivitatea legii.
Într-o hotărîre a sa53 Curtea a relevat clar: „Consacrat expres în art.22
din Constituţie, principiul neretroactivităţii legii urmăreşte protejarea
libertăţilor, contribuie la adîncirea securităţii juridice, a certitudinii în
raporturile interumane. Principala valoare a ordinii de drept constă în
posibilitatea oferită fiecăruia de a-şi conforma comportamentul regulilor
dinainte stabilite”.
În altă hotărîre54 Curtea Constituţională a conchis că „dreptul subiectiv, constituit în baza unei legi anterioare, nu poate fi atins de cel născut
sub imperiul unei legi posterioare. În caz contrar s-ar putea înţelege că
legea nouă e susceptibilă aplicării unor fapte din trecut, ceea ce contravine dispoziţiilor art.22 din Constituţie”.
Subsemnatul consideră că în hotărîre Curtea a ignorat concluziile şi
practica sa anterioară. Or, adoptarea unei norme care restrînge un drept
legal, atribuit anterior de o autoritate, afectează securitatea juridică, certitudinea în raporturile interumane şi conformarea persoanelor la regulile prestabilite.
52
53
54

M.O. nr.82-86, art.661 din 22.06.2002.
M.O. nr.100-102, art.42 din 12.11.1998.
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5. Potrivit hotărîrii Curţii Constituţionale, Guvernul a dispus excluderea autovehiculelor reutilate din transportul de pasageri în scopul „asigurării securităţii persoanei, apărării dreptului său la viaţă şi integritate
fizică şi psihică”. Însă aceste argumente nu au un suport factologic. În şedinţa Curţii reprezentanţii Guvernului n-au adus probe asupra faptului
că procesul de exploatare a microbuzelor reutilate prezintă pericol pentru securitatea circulaţiei rutiere şi a cetăţenilor. Din contra, ei au confirmat că, potrivit datelor statistice, numărul accidentelor rutiere în anul
2006 s-a redus cu 6 – 8% faţă de anul 2005. Însă nici această informaţie
pozitivă nu a fost considerată concludentă de Curte.
În hotărîrea sa Curtea a trecut cu vederea Regulamentul cu privire la
supravegherea tehnică exercitată de poliţia rutieră55, care „prevede reglementarea şi asigurarea eficacităţii asigurării tehnice, stabileşte obligaţiunile tuturor subdiviziunilor poliţiei rutiere responsabile de supravegherea tehnică şi modalitatea realizării lor, determină formele de relaţii cu
persoanele juridice şi fizice – proprietari ai mijloacelor de transport auto
şi moto, precum şi remorcilor acestora, agenţi economici care desfăşoară
activităţi de fabricare, exploatare, deservire tehnică a vehiculelor, reparaţie şi testare tehnică, precum şi cu conducătorii auto”.
De remarcat că mijloacele de transport au fost reutilate la întreprinderi specializate, în corespundere cu standardele existente, fiind supuse
periodic testării tehnice, în caz contrar, nu ar fi fost admise pentru exploatare. Prin adoptarea noilor standarde tehnice Euro 2, 3 sau 4 statele
Uniunii Europene obligă transportatorii să procure autovehicule avînd
parametrii tehnici respectivi, însă nu interzic exploatarea celor care nu
corespund noilor cerinţe.
Astfel, examinarea unilaterală a problemei s-a soldat cu pronunţarea
unei hotărîri nefondate. Consider că norma contestată trebuia să fie declarată neconstituţională.
JUDECĂTOR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 27 martie 2007.
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M.O. nr.70-72, art.442 din 15.04.2003.

102

Victor PUŞCAŞ

COMENTARIU
la Opinia separată din 27.03.2007
In executarea Hotărîrii Guvernului nr.854 din 18.07.2006 a fost adoptată Hotărîrea Guvernului nr.539 din 23.04.2008 prin care a fost formată
Agenţia naţională de transport auto (ANTA).
ANTA este autoritatea care asigură implementarea documentelor de
politici publice şi strategiilor naţionale de dezvoltare în domeniul transporturilor rutiere, controlează şi supraveghează respectarea legislaţiei
naţionale şi internaţionale în domeniu de către operatorii de transport
rutier şi de către intreprinderile ce desfaşoară activităţi conexe transportului rutier.
Hotărîrea Guvernului RM nr.854 din 18.07.2006 a mai fost modificată
prin hotărîrea nr.592 din 24.07.2017, însă pct.5 din Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin hotărîrea Guvernului nr.854 din 18.07.2006, recunoscut constituţional prin HCC nr.6 din
03.03.2007, n-a suferit careva modificări.
Astfel, noi reiterăm poziţia privind respectarea dreptului de proprietate şi a relaţiilor patrimoniale dintre proprietarii mijloacelor de transport şi stat.
Orice limitare a dreptului de proprietate poate avea loc numai cu respectarea prevederilor art.54 din Constituţie (vezi articolul autorului V.
PUSCAS „Apărarea dreptului constituţional la proprietate şi restrîngerea
acestui drept prin prisma jurisprudenţei Curţii Constituţionale”, Legea şi
viaţa, a.2010, vol.II, pp.94-101).
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HOTĂRÎRE
pentru controlul constituţionalităţii articolului 108 din Legea
cooperaţiei de consum nr.1252-XIV din 28 septembrie 200056
nr. 9 din 12.04.2007
Monitorul Oficial nr.57-59/10 din 27.04.2007
***
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională în componenţa:
Dumitru PULBERE – preşedinte
Alina IANUCENCO – judecător
Victor PUŞCAŞ – judecător-raportor
Elena SAFALERU – judecător
Valeria ŞTERBEŢ – judecător
Ion VASILATI – judecător
cu participarea Victoriei Botnariuc, grefier, Grigore Negoiţă, jurist,
reprezentantul autorului sesizării Valentina Buliga, Ion Mîţu, reprezentantul permanent al Parlamentului la Curtea Constituţională şi Nicolae
Eşanu, reprezentantul permanent al Guvernului la Curtea Constituţională, conducîndu-se după art.135 alin.(1) lit.a) din Constituţie, art.4 alin.(1)
lit.a) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.a) şi
art.16 alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat în şedinţă
plenară deschisă dosarul pentru controlul constituţionalităţii articolului
108 din Legea cooperaţiei de consum nr.1252-XIV din 28 septembrie 2000.
Drept temei pentru examinarea dosarului a servit sesizarea deputatului în Parlament Valentina Buliga, depusă la 11 ianuarie 2007, în conformitate cu art.24 şi art.25 lit.g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.38 alin.(1) lit.g) şi art.39 din Codul jurisdicţiei constituţionale.
Prin decizia Curţii Constituţionale din 23 ianuarie 2007 sesizarea a
fost acceptată spre examinare în fond.
În procesul examinării preliminare a sesizării Curtea Constituţională
a dispus de punctele de vedere comunicate de Parlament, Preşedintele
Republicii Moldova, Guvern, Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală,
Uniunea Centrală a Cooperaţiei de Consum „Moldcoop”, Agenţia Relaţii
Funciare şi Cadastru.
Examinînd materialele dosarului, audiind informaţia prezentată de
judecătorul-raportor şi argumentele expuse de participanţii la şedinţă,
56

M.O., 2000, nr.154-156, art.1156
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Curtea Constituţională
a constatat:
1. La 28 septembrie 2000 Parlamentul a adoptat Legea cooperaţiei de
consum nr.1252-XIV (în continuare – Legea nr.1252-XIV).
Art.108 din lege reglementează:
(1) Terenurile transmise în folosinţă organizaţiilor cooperatiste de
consum şi întreprinderilor lor cooperatiste îşi menţin acest regim juridic pe durata existenţei acestora. Terenurile transmise sînt cumpărate
şi/sau privatizate în mod prioritar de către organizaţiile cooperatiste de
consum şi întreprinderile lor cooperatiste, la cerere, în conformitate cu
legislaţia.
(2) Terenurile aflate în folosinţa organizaţiilor cooperatiste de consum şi a întreprinderilor lor cooperatiste nu pot fi înstrăinate persoanelor fizice sau juridice fără acordul scris al organizaţiilor cooperatiste de
consum.
2. În opinia autorului sesizării, prevederile precitate încălcă normele
constituţionale referitoare la dreptul de proprietate. De asemenea, îngrădesc dreptul unităţii administrativ-teritoriale de a gestiona şi administra
terenurile respective, prin care fapt contravin nu numai normelor constituţionale cu privire la proprietate, dar şi celor referitoare la principiile
organizării administraţiei publice locale. Pentru aceleaşi considerente
autorul sesizării este de părere că prevederile contestate nu corespund
art.3, art.4 alin.6, art.9 alin.1-3 din Carta Europeană a Autonomiei Locale.
Astfel, sesizantul atacă art.108 din Legea nr.1252-XIV pentru necorespunderea lui cu dispoziţiile art.6, art.8, art.9, art.46, art.109, art.112,
art.126 şi art.127 din Constituţie.
3. Luînd în considerare argumentele autorului sesizării, explicaţiile
părţilor expuse în şedinţă, precum şi materialele cauzei, Curtea va examina prevederile art.108 din Legea nr.1252-XIV sub două aspecte: corespunderea lor cu normele şi principiile constituţionale privind dreptul de
proprietate şi privind autonomia locală.
Raportînd prevederile contestate la normele şi principiile referitoare
la dreptul de proprietate, statuate de art.9, art.46, art.126 şi art.127 din
Constituţie, Curtea Constituţională reţine următoarele.
Dispoziţia constituţională cuprinsă în alin.(1) art.9 divizează proprietatea în proprietate publică şi proprietate privată. Alin.(3) art.127 din
Constituţie specifică subiecţii proprietăţii publice. Potrivit acestui articol,
proprietatea publică aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale. Astfel, unităţile administrativ-teritoriale sînt titulare ale proprietăţii
publice, aceasta reprezentînd patrimoniul comunităţilor locale. Subiect
al dreptului de proprietate publică al unităţii administrativ-teritoriale
105

este autoritatea administraţiei publice locale, care exercită acest drept în
volum deplin, în interesele şi în numele colectivităţii din teritoriul său, în
baza legii.
Reglementarea regimului juridic general al proprietăţii, conform lit.i)
alin.(3) art.72 din Constituţie, este prerogativa Parlamentului şi face resortul legii organice. Legea de bază, care reglementează raporturile de
proprietate, inclusiv dreptul de proprietate al unităţilor administrativ-teritoriale, este Codul civil. Toate actele normative, alte legi organice, inclusiv prevederile contestate din Legea nr.1252-XIV, sînt corelate în mod
obligatoriu cu dispoziţiile Codului civil.
O altă exigenţă constituţională, statuată de alin.(2) art.9, este interdicţia folosirii proprietăţii în detrimentul drepturilor omului. Realizarea
acestei exigenţe presupune egalarea condiţiilor juridice pentru exercitarea dreptului de proprietate publică al unităţilor administrativ-teritoriale
cu condiţiile juridice de exercitare a dreptului la orice formă de proprietate. Această dispoziţie constituţională pune semnul egalităţii între toate
formele de proprietate.
Art.108 din Legea nr.1252-XIV reglementează modul de exercitare a
dreptului de proprietate publică, dar indirect are impact şi asupra dreptului de proprietate privată, precum şi asupra relaţiei dintre aceste drepturi, deoarece prevede modul de transformare în proprietate privată, prin
cumpărare şi/sau privatizare, a terenurilor proprietate publică transmise
în folosinţă organizaţiilor cooperatiste de consum şi întreprinderilor lor
cooperatiste.
Pentru considerentele expuse, exercitarea dreptului de proprietate al
unităţilor administrativ-teritoriale trebuie corelată cu principiile Codului
civil şi cu actele normative pertinente. Codul civil, în Cartea a treia, titlul
III, capitolul I, secţiunea 4, reglementează dreptul de preemţiune în cazul
înstrăinării proprietăţii. Dreptul de preemţiune este un drept accesoriu
al dreptului de proprietate. De exercitarea dreptului de preemţiune depinde modul de exercitare a dreptului de proprietate.
Dreptul de preemţiune, în condiţiile art.9 din Constituţie, se aplică
egal atît în cazul înstrăinării proprietăţii private, cît şi în cazul înstrăinării proprietăţii publice. Curtea Constituţională apreciază că prevederile
art.108 din Legea nr.1252-XIV nu depăşesc regimul juridic al dreptului de
preemţiune.
Asociaţiile cooperaţiei de consum, conform Legii nr.1252-XIV, sînt organizaţii neguvernamentale şi necomerciale, care desfăşoară activitate
economică. Pentru aceste considerente faţă de aceşti subiecţi e aplicabil
în egală măsură dreptul la concurenţa loială, statuat de alin.(3) art.9 din
Constituţie, şi principiul concurenţei libere între proprietatea publică şi
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cea privată, garantat de alin.(1) art.126 din Constituţie. Aplicarea necoerentă a dreptului de preemţiune ar afecta direct dreptul de proprietate al organizaţiilor cooperatiste de consum, impunîndu-le o concurenţă
neloială. Or, exercitarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile ale organizaţiilor cooperatiste de consum este inseparabilă de dreptul de folosinţă asupra terenurilor aferente, care dă naştere dreptului de
preemţiune asupra terenurilor pe care sînt amplasate bunurile imobile.
În caz contrar, proprietatea organizaţiilor cooperatiste de consum poate
fi diminuată.
În argumentarea acestor concluzii Curtea Constituţională invocă dispoziţiile alin.(5) art.46 din Constituţie, conform cărora dreptul de proprietate obligă la asigurarea bunei vecinătăţi şi respectarea celorlalte
sarcini, care, potrivit legii, revin proprietarului. Prevederile art.108 din
Legea nr.1252-XIV respectă aceste exigenţe constituţionale. Ele reglementează nu numai dreptul prioritar al organizaţiilor cooperatiste de
consum de a procura sau privatiza terenurile transmise lor în folosinţă,
dar şi obligă unităţile administrativ-teritoriale, ca proprietare ale terenurilor, să înştiinţeze în scris organizaţiile cooperatiste de consum, ca persoane ce dispun de dreptul de preemţiune, despre intenţia de a înstrăina
terenurile respective.
În baza enunţurilor expuse, Curtea Constituţională constată că art.108
din Legea nr.1252-XIV nu contravine dispoziţiilor constituţionale, ce garantează exercitarea dreptului de proprietate, cuprinse în art.9, art.46,
art.126 şi art.127 din Constituţie.
4. Raportînd prevederile contestate la principiile autonomiei locale,
Curtea Constituţională relevă următoarele.
Prevederile art.108 din Legea nr.1252-XIV necesită a fi corelate cu
principiile de exercitare a dreptului de proprietate fără a avea un impact
asupra principiilor de exercitare a autonomiei locale.
Din enunţurile expuse în punctul precedent al prezentei hotărîri rezultă că prevederile contestate sînt o continuare a celor privind dreptul
de preemţiune din Codul civil.
Curtea Constituţională relevă că legislatorul, tratînd egal subiecţii raporturilor de drept civil, prin art.108 al Legii nr.1252-XIV doar a detaliat
dispoziţiile Codului civil, aplicîndu-le la raporturi juridice concrete. În
cazul în care prevederile contestate vor intra în contradicţie cu Codul civil, ultimul are prioritate.
În această viziune a Curţii Constituţionale, prevederile art.108 din Legea nr.1252-XIV nu reprezintă o ingerinţă a Parlamentului în activitatea
autorităţilor administraţiei publice locale, nu îngrădesc dreptul consiliilor locale şi al primarilor de a activa, în condiţiile legii, ca autorităţi admi107

nistrative autonome. Prin urmare, sînt conforme cu principiul autonomiei locale, statuat de art.109 şi art.112 din Constituţie.
5. Prevederile art.108 din Legea nr.1252-XIV nu încalcă nici obligaţiile Republicii Moldova asumate prin art.3, alin.6 art.4 şi alin.1-3 art.9 din
Carta Europeană a Autonomiei Locale. Ele nu restrîng dreptul autorităţilor administraţiei publice locale de a rezolva şi a gira o parte importantă
din treburile publice în baza competenţelor legale, aceste competenţe
fiind depline şi întregi, precum nici nu le restrîng dreptul de a-şi adapta
acţiunile la condiţiile locale, nu afectează colectivităţile locale.
Fiind în concordanţă cu dispoziţiile Cartei Europene a Autonomiei
Locale, prevederile art.108 din Legea nr.1252-XIV respectă exigenţele impuse de art.8 şi, implicit, de art.4 din Legea Supremă.
Pentru considerentele expuse, în temeiul art.140 din Constituţie,
art.26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.62 şi art.68 din
Codul jurisdicţiei constituţionale,
Curtea Constituţională
HOTĂRĂŞTE:
1. Se declară drept constituţionale prevederile art.108 din Legea cooperaţiei de consum nr.1252-XIV din 28 septembrie 2000.
2. Prezenta Hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de
atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în „Monitorul Oficial
al Republicii Moldova”.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 12 aprilie 2007.
Nr.9.

Dumitru PULBERE

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
În calitate de judecător-raportor am argumentat constituţionalitatea alin.(1) din art.108 al Legii cooperaţiei de consum nr.1252-XIV din
28 septembrie 2000. Deşi restrîng dreptul de proprietate al statului şi al
unităţilor administrativ-teritoriale asupra terenurilor transmise în folosinţă organizaţiilor cooperatiste de consum, prevederile acestui alineat,
în baza dreptului de preemţiune, sînt proporţionale cu situaţia care le-a
determinat – menţinerea viabilităţii asociaţiilor cooperaţiei de consum
– şi nu aduc atingere existenţei dreptului de proprietate al statului sau al
unităţilor administrativ-teritoriale asupra terenurilor respective.
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Curtea Constituţională a susţinut această poziţie, însă, în opinia mea,
n-a fost consecventă atunci cînd a recunoscut constituţionale prevederile alin.(2) din art.108 al Legii nr.1252-XIV atît în raport cu doctrina
privind exercitarea dreptului de proprietate, cît şi în raport cu propria
jurisprudenţă.
Terenurile transmise în folosinţă organizaţiilor cooperatiste de consum
constituie proprietate publică sau proprietate publică privată şi aparţin
statului sau unităţilor administrativ-teritoriale. Delimitarea terenurilor s-a
efectuat în baza Legii nr.981-XIV din 11.05.2000 „Privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor”57 (ulterior abrogată58), Legii nr.523-XIV
din 16.07.1999 „Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale”59, Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din
25.02.199860, Hotărîrii Guvernului nr.1030 din 12.10.1998 „Despre unele
măsuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile”61 şi altor acte ramurale, precum şi a Instrucţiunii Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru din
22.06.2005 „Cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor
asupra lor” ş.a. Conform legislaţiei, din domeniul public fac parte terenurile aferente fondului silvic, terenurile aferente construcţiilor, terenurile
ocupate de drumuri, terenurile destinate protecţiei naturii, terenurile cu
valoare istorico-culturală, terenurile destinate necesităţilor de apărare etc.
Din domeniul public privat fac parte terenurile aferente întreprinderilor
de stat, terenurile neprivatizate, terenurile fondului de rezervă etc.
Proprietatea publică poate fi de interes naţional şi de interes local.
Exercitarea dreptului de posesie, de folosinţă şi de dispoziţie asupra
terenurilor proprietate publică şi proprietate publică privată este de
competenţa Guvernului sau a autorităţilor administraţiei publice locale.
Terenurile din domeniul public sînt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, nu pot fi supuse executării silite şi nu pot fi dobîndite de alte
persoane prin uzucapiune. Ele pot fi date doar în administrare, în concesiune, în arendă sau în locaţiune, în condiţiile legii.
Alineatul (1) din art.108 al Legii nr.1252-XIV reglementează raporturile juridice dintre proprietar – statul sau unităţile administrativ-teritoriale
– şi organizaţiile cooperatiste de consum şi întreprinderile lor cooperatiste asupra terenurilor transmise anterior acestora în folosinţă.
În argumentarea hotărîrii sale Curtea n-a luat în considerare faptul că
art.108 din Legea nr.1252-XIV prin alin.(1) nu acordă organizaţiilor coo57
58

59
60
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M.O., 2000, nr.94-97, art.672.
Legea nr.252-XVI din 21.10.2005 „Cu privire la abrogarea şi modificarea unor acte legislative”, M.O., 2005, nr.151-153, art.724.
M.O., 1999, nr.124-125, art.611.
M.O., 1998, nr.44-46, art.318.
M.O., 1998, nr.96, art.996.
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peratiste de consum dreptul de proprietate asupra terenurilor transmise
lor în folosinţă, iar prin alin.(2) creează premise pentru abuzuri, deoarece, conform acestui alineat, statul sau unităţile administrativ-teritoriale
– proprietari ai terenurilor date în folosinţă organizaţiilor cooperatiste de
consum – nu-şi pot exercita dreptul inalienabil asupra bunurilor lor imobile „fără acordul scris al organizaţiei cooperatiste de consum”.
În Hotărîrea din 25.01.199662 Curtea Constituţională a apreciat dreptul de proprietate, inclusiv dreptul de proprietate privată asupra pămîntului, ca un drept inerent naturii umane, un mijloc de atingere a valorilor
umane recunoscute, un drept economic prin excelenţă, indisolubil legat
de structura economică a societăţii.
În aceeaşi hotărîre Curtea a subliniat că prin proprietate se înţelege
dreptul de proprietate al persoanelor fizice şi juridice, al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale asupra unor bunuri mobile sau imobile,
exercitînd asupra lor atributele dreptului de proprietate (de posesie, de
folosinţă şi de dispoziţie) în mod exclusiv şi perpetuu, prin putere şi interes propriu, în condiţiile legii.
În Hotărîrea din 02.10.199663 Curtea Constituţională a relevat cu consecvenţă că prin proprietate privată asupra pămîntului se înţelege dreptul proprietarilor asupra unor terenuri prin exercitarea nestingherită a
atributelor dreptului de proprietate (de posesie, de folosinţă şi de dispoziţie), explicînd că prin dreptul de dispoziţie asupra proprietăţii private,
inclusiv asupra pămîntului, este necesar de a se înţelege posibilitatea general-recunoscută şi garantată a proprietarului de a săvîrşi nestingherit
orice acţiune îndreptată spre hotărîrea sorţii juridice a obiectului prin diferite acţiuni care au consecinţe juridice, de vînzare-cumpărare, donaţie,
schimb etc.
Întrucît dreptul de preemţiune, invocat de Curte în fundamentarea
hotărîrii sale, este un drept accesoriu, el nu poate prevala asupra dreptului de proprietate şi nu-l poate îngrădi. La înstrăinarea bunului, proprietarul, în baza dreptului de preemţiune, prin lege, poate fi obligat doar să
acorde prioritate unor persoane, care anterior au avut dreptul de posesie
asupra lui sau au contribuit prin îmbunătăţirea valorii bunului.
Deoarece înstrăinarea terenului nu se poate realiza fără acordul scris
al organizaţiei cooperatiste de consum, prevederile alin.(2) al art.108 din
Legea nr.1252-XIV aduc atingere exercitării şi, implicit, existenţei drep62
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Hotărîrea Curţii Constituţionale din 25.01.1996 „Privind controlul constituţionalităţii
unor prevederi ale Codului funciar”, M.O., 1996, nr.10, art.110.
Hotărîrea Curţii Constituţionale din 02.10.1996 „Cu privire la constituţionalitatea unor
prevederi ale Legii nr.369-XIII din 10 februarie 1995, Legii nr.745-XIII din 23 februarie
1996 şi Hotărîrii nr.460-XII din 23 ianuarie 1991 privind realizarea dreptului de dispoziţie asupra pămîntului”, M.O., 1996, nr.67-68, art.22.
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tului de proprietate. Or, în cazul refuzului organizaţiei cooperatiste de
consum de a semna acordul de înstrăinare, proprietarul – statul sau unitatea administrativ-teritorială – nu-şi mai poate exercita dreptul de proprietate asupra terenului.
Prin condiţionarea înstrăinării terenului de acordul scris al organizaţiei cooperatiste de consum alineatul (2) din art.108 al legii indirect indică potenţialul cumpărător şi astfel limitează dreptul proprietarului de
a decide soarta bunului deţinut, intrînd în contradicţie cu art.46 alin.(1)
din Constituţie.
Consider că Parlamentul prin alin.(2) din art.108 al Legii nr.1252-XIV,
de fapt, a ignorat dreptul de proprietate publică al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale, la prosperarea cărora este obligat să contribuie
ca organ reprezentativ suprem al poporului. Mai mult ca atît, a subordonat exercitarea dreptului de proprietate publică al statului sau al unităţilor
administrativ-teritoriale voinţei conducătorilor unor structuri private cu
statut incert (or, organizaţia cooperatistă de consum este o organizaţie neguvernamentală şi necomercială, care desfăşoară activitate economică64).
Consider că alin.(2) din art.108 al Legii nr.1252-XIV nu corespunde
principiilor constituţionale ce garantează exercitarea liberă a dreptului de
proprietate, statuate de art.9, art.46, art.54, art.126 şi art.127 din Constituţie, şi pentru motivele expuse trebuia să fie declarat neconstituţional.
JUDECĂTOR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE
12 aprilie 2007.

Victor PUŞCAŞ

COMENTARIU
la Opinia Separată din 12.04.2007
La 28.09.2000 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cooperaţiei de consum nr.1252.
La Curte a fost contestată constituţionalitatea alineatelor (1) şi (2) ale
art.108 a Legii nr.1252/2000.
Alineatul (2) al art.108 prevedea următoarele – „Terenurile aflate în
folosirea organizaţiilor cooperatiste de consum şi a întreprinderilor lor cooperatiste nu pot fi înstrăinate persoanleor fizice sau juridice fără acordul
scris al organizaţiilor cooperatiste de consum”.
Prin Hotărîrea Curţii Constituţionale (HCC) nr.9 din 24.04.2007, alineatele (1) şi (2) ale art.108 ale Legii nr.1252/2000, au fost recunoscute
Constituţionale.
64

Art.4 alin.(1) din Legea cooperaţiei de consum.
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Autorul Opiniei Separate a prezentat următoarele argumente cu referire la alin.(2) al art.108:
1) Proprietatea publică aparţine statului şi autorităţilor publice locale;
2) Alineatul (1) al art.108 nu acordă organizaţiilor cooperatiste de
consum dreptul de proprietate asupra terenurilor transmise lor în
folosinţă.
3) Sintagma „fără acordul scris al organizaţiilor cooperatiste de consum” crează premise pentru abuzuri deoarece unităţile administrative-teritoriale – proprietari ai terenurilor date în folosinţă organizaţiilor cooperatiste de consum, nu-şi pot exercita liber dreptul
inalienabil asupra bunurilor lor imobile.
Este de menţionat, că terenurile – proprietate a autoritatilor publice
locale, sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, nu pot fi supuse
exercitării silite şi nu pot fi dobîndite prin uzucapiune. Ele pot fi date în
administrare, în concesiune, în arendă sau în locaţiune, în condiţiile legii. În toate cazurile se pastrează dreptul de proprietate al administraţiei
publice locale.
Prin Legea nr.195 din 15.07.2010 alineatul (2) din art.108 al Legii cooperaţiei de consum nr.1252 din 28.09.2000 a fost abrogat.
Prin acest fapt, este necesar de menţionat, că astfel, Opinia separată
dată a fost realizată plenar pe deplin.
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DECIZIE
asupra sesizării pentru interpretarea unei sintagme din art.31
alin.(4) din Constituţia Republicii Moldova din 07.05.2007
Monitorul Oficial nr.67-69/11 din 18.05.2007
***
Curtea Constituţională în componenţa:
Dumitru PULBERE – preşedinte
Alina IANUCENCO – judecător
Victor PUŞCAŞ – judecător
Elena SAFALERU – judecător
Valeria ŞTERBEŢ – judecător
Ion VASILATI – judecător-raportor
cu participarea grefierului Victoria Botnariuc,
examinînd, în conformitate cu art.44 din Codul jurisdicţiei constituţionale, sesizarea fracţiunii parlamentare a Partidului Popular Creştin Democrat privind interpretarea unei sintagme din art.31 alin.(4) din Constituţie, a constatat: Potrivit art.31 alin.(4) din Legea Supremă a Republicii
Moldova, cultele religioase sînt autonome, separate de stat şi se bucură
de sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenţei religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în aziluri şi în orfelinate.
Fracţiunea parlamentară solicită interpretarea sintagmei „cultele religioase sînt autonome, separate de stat” din articolul constituţional precitat pentru motivul că nu exprimă clar voinţa legiuitorului, afirmînd că
această neclaritate se explică prin sensul juridic diferit al noţiunilor „autonome” şi „separate”.
Examinînd sesizarea, Curtea Constituţională a constatat că ea nu poate fi acceptată spre examinare în fond pentru următoarele considerente.
Interpretarea dispoziţiilor Legii Supreme are drept scop eliminarea ambiguităţilor, elucidarea conţinutului şi evidenţierea principiilor de drept
cuprinse în ele. Curtea relevă că sensul juridic al sintagmei constituţionale, interpretarea căreia se solicită în sesizarea fracţiunii parlamentare,
este clar explicat în Legea despre culte nr.979-XI din 24 martie 1992 (cu
modificările ulterioare).
Astfel, art.10 din legea menţionată stipulează expres că cultele se organizează după norme proprii, conform învăţăturilor, canoanelor şi tradiţiilor acestora, avînd dreptul să înfiinţeze asociaţii şi fundaţii, iar dispoziţiile art.32 din aceeaşi lege interzic categoric amestecul statului în
activitatea religioasă a cultelor.65
65

M.O., 1992, nr.3 art.70
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Trebuie menţionat că cultele religioase nu sînt absolut separate de
stat.
Potrivit legii precitate, cultele recunoscute de stat sînt obligate să respecte legislaţia în vigoare privind proprietatea (art.25), legislaţia fiscală
(art.36), legislaţia privind asigurarea socială de stat şi pensionarea deservenţilor şi salariaţilor cultelor (art.47-48).
Legea reglementează şi alte relaţii dintre cultele religioase şi stat
(art.11, art.16, art.22, art.30).
Astfel, Curtea constată că sintagma „cultele religioase sînt autonome,
separate de stat” cuprinsă în art.31 alin.(4) din Constituţie în coroborare
cu clauzele Legii despre culte nu conţine ambiguităţi, imprecizii sau neclarităţi, voinţa legiuitorului fiind expresă, prin urmare, nu necesită a fi
interpretată de către Curtea Constituţională.
Pentru considerentele expuse, conducîndu-se după prevederile art.24
alin.(2) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art.64 din Codul
jurisdicţiei constituţionale,
Curtea Constituţională DECIDE:
1. Nu se acceptă spre examinare în fond sesizarea fracţiunii parlamentare a Partidului Popular Creştin Democrat privind interpretarea
sintagmei „cultele religioase sînt autonome, separate de stat” din art.31
alin.(4) din Constituţia Republicii Moldova.
2. Prezenta decizie este definitivă, intră în vigoare la data adoptării şi
se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 7 mai 2007.

Dumitru PULBERE

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art. 27 alin. (5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art. 67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
Prin decizia din 7 mai 2007, Curtea Constituţională nu a acceptat spre
examinare în fond sesizarea fracţiunii parlamentare a Partidului Popular
Creştin Democrat pentru interpretarea sintagmei „cultele religioase sunt
autonome, separate de stat ...” din alin. (4) art. 31 din Constituţia Republicii Moldova, motivând că sintagma sesizată nu conţine ambiguităţi,
imprecizii sau neclarităţi, iar sensul ei este clar explicat în Legea despre
culte, nr. 979-XI din 24 martie 1992 (cu modificările ulterioare).
Consider nefondată decizia Curţii pentru următoarele motive:
1. Sintagma sesizată din Constituţie, în sensul solicitat pentru interpretare, poate crea divergenţe în raporturile dintre cultele religioase şi
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stat, precum şi autorităţile învestite cu dreptul de aplicare a actelor normative. Drept confirmare poate servi sesizarea Curţii Constituţionale
pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr. 273XIII din 9 noiembrie 1994 şi recunoaşterea de către Guvern a faptului că
se elaborează o nouă lege cu privire la culte. Curtea Constituţională însă
nu şi-a exercitat atribuţia de interpretare a Constituţiei, prevăzută expres
de art. 135 alin. (1) lit. b) din Legea Supremă. Conform acestei prevederi,
nici Parlamentul, nici o altă instituţie statală nu dispune de dreptul de
a interpreta oficial Constituţia. Acest drept şi, implicit, obligaţie revine
exclusiv Curţii Constituţionale care, conform art. 134 alin. (3) din Constituţie, garantează supremaţia Constituţiei.
2. În decizia sa Curtea Constituţională a relevat că sensul sintagmei
constituţionale contestate este dezvăluit de art. 10 şi art. 32 din Legea
despre culte. Astfel, Curtea a interpretat norma constituţională printr-o
prevedere legală, prin care fapt a plasat legea deasupra Constituţiei. Nicio prevedere legală nu poate substitui prevederea constituţională. Or în
sesizare s-a solicitat interpretarea art. 31 alin. (4) din Constituţie, şi nu
interpretarea art. 10 şi art. 32 din Legea despre culte.
Mai mult, consider inacceptabilă interpretarea normei constituţionale printr-o prevedere legală anterioară Constituţiei. Or art. 10 şi art. 32 din
Legea despre culte au fost adoptate în 1992, exceptând alin. (1) din art. 32,
adăugat prin Legea nr. 263-XIV din 24 decembrie 1998, ce reproduce în
forma prescurtată conţinutul alin. (4) din art. 31 al Constituţiei.
3. Referindu-se în decizie la Legea despre culte, la legislaţia privind
proprietatea, la legislaţia fiscală şi la cea privind asigurarea socială de stat
şi pensionarea, Curtea Constituţională parţial a interpretat prevederea
despre autonomia şi separaţia cultelor faţă de stat şi astfel a încălcat art.
62 din Codul jurisdicţiei constituţionale, care prevede că interpretarea
Constituţiei se efectuează prin hotărâre.
4. În sesizare în special s-a cerut interpretarea sintagmelor-principii:
„cultele religioase sunt autonome, ... de stat” şi „cultele religioase sunt ...,
separate de stat”. Elucidarea sensului juridic al acestor sintagme constituţionale se poate efectua prin analiză logică, sistematică, istorică, gramaticală, exegetică, doctrinară, teleologică şi alte metode analitice, care
pot fi operate numai printr-o hotărâre de interpretare.
Spre deosebire de constituţiile Franţei, Rusiei şi ale altor state, Constituţia Republicii Moldova nu statuează caracterul laic al statului, la baza
căruia se află o doctrină, o concepţie. Cu excepţia Republicii Moldova,
alte state nu cumulează principiile autonomiei şi separaţiei cultelor faţă
de stat. Cultele fiind autonome, cum ar putea fi interpretată separarea
lor, şi invers? Care este relaţia dintre aceste două principii?
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5. Alin. (4) art. 31 din Constituţie în limba oficială are următorul cuprins: „Cultele religioase sunt autonome, separate de stat...”. În limba rusă
textul este formulat astfel: „Религиозные культы самостоятельны,
отделены от государства...”.
În opinia subsemnatului, analiza textuală a acestei prevederi, în ambele limbi, admite o interpretare diferită, pentru motivul că din punct
de vedere juridic termenul „autonome” (în limba rusă – „автономны”)
nu echivalează cu termenul „самостоятельны”, deci, cu atât mai mult
Curtea trebuia să se pronunţe.
6. Neacceptând spre examinare în fond sesizarea, Curtea Constituţională a invocat ca temei juridic art. 24 alin. (2) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, potrivit căruia sesizarea trebuie să fie motivată şi să
corespundă cerinţelor prevăzute de Codul jurisdicţiei constituţionale, şi
s-a condus de art. 64 din Codul jurisdicţiei constituţionale, care prevede
că deciziile sunt pronunţate de Curtea Constituţională, de preşedinte şi
de judecătorii Curţii în cazurile prevăzute de procedura jurisdicţiei constituţionale, cu excepţia celor care necesită hotărâri sau avize.
Însă forma şi conţinutul sesizării sunt reglementate de art. 39 şi art. 40
din Codul jurisdicţiei constituţionale. În baza acestor prevederi, Curtea
trebuia să se pronunţe asupra obiectului şi a cerinţelor sesizării, întemeiate pe dispoziţiile constituţionale, cadrul legal existent şi normele dreptului internaţional.
Sesizarea neacceptată de Curte pentru examinare în fond corespunde prevederilor legale referitoare la formă şi conţinut. Curtea nu a consemnat acest fapt în decizie, înseamnă că recunoaşte admisibilitatea ei.
Atunci, de ce a respins-o?
Consider că prin respingerea sesizării Curtea s-a eschivat în mod deliberat de la exercitarea atribuţiei sale exclusive – cea de interpretare oficială a Constituţiei.
Judecător constituţional

Victor Puşcaş
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COMENTARIU
la Opinia separată din 07.05.2007
Autorul sesizarii a solicitat interpretarea sintagmei „cultele religioase
sînt autonome, separate de stat”.
Curtea Constituţională (CC RM) n-a acceptat sesizarea spre examinare afirmind că sintagma contestată este clar explicată prin Legea nr.979
din 24 martie 1992 despre culte.
Autorul opiniei separate a prezentat argumente care semnalează un
şir de întrebări legate de un şir de reglementări din art.31 „Libertatea
conştiinţei”, cum ar fi noţiunile „autonomie” şi „separate”.
Elucidarea sensului juridic al acestor sintagme constituţionale se poate efectua prin analiza logică, sistemică, istorică, gramaticală, exegetică,
doctrinară, teologică şi alte metode analitice, care pot fi operate numai
printr-o hotărîre de interpretare.
Prin Legea nr.125 din 11.05.2007 adoptată de către Parlament, dupa
pronunţarea deciziei de neadmitere a sesizării privind interpretarea alin.
(4) al art.31 din Constituţie, noua lege a primit o nouă denumire – „Legea
privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie”.
Prin noua lege a fost concretizat obiectul de reglementare a libertăţii
de conştiinţă. În art.1 a fost reglementat că: legea reglementează raporturile ce ţin de libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie, garantate
de Constituţia Republicii Mioledova şi de tratatele internaţionale în domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova este parte, precum
şi de statutul juridic al cultelor religioase şi al părţilor lor componente.
Detaliat sunt reglementate raporturile dintre stat şi cultele religioase,
constituirea şi inregistrarea cultelor religioase şi a părţilor lor componente, acrtivitatea cultelor religioase şi altele.
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HOTĂRÎRE
pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea
nr.448-XVI din 28 decembrie 2006 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” nr. 19 din 28.06.2007
Monitorul Oficial nr.94-97/17 din 06.07.2007
***
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională în componenţa:
Ion VASILATI – preşedinte
Alina IANUCENCO – judecător
Victor PUŞCAŞ – judecător
Elena SAFALERU – judecător
Valeria ŞTERBEŢ – judecător-raportor
cu participarea Victoriei Botnariuc grefier, Ştefan Creangă, reprezentantul autorului sesizării Vladimir Filat, Ion Mîţu, reprezentantul permanent al Parlamentului şi Nicolae Eşanu, reprezentantul permanent al Guvernului la Curtea Constituţională, călăuzindu-se de art.135 alin.(1) lit.a)
din Constituţie, art.4 alin.(1) lit.a) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.a) şi art.16 alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat în şedinţă plenară deschisă dosarul pentru controlul
constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr.448-XVI din 28 decembrie
2006 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”.
Drept temei pentru examinarea dosarului a servit sesizarea deputatului în Parlament Vladimir Filat, depusă la 25 ianuarie 2007, în conformitate cu prevederile art.24 şi art.25 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.38 şi art.9 din Codul jurisdicţiei constituţionale.
Prin decizia Curţii Constituţionale din 13 februarie 2007 sesizarea a
fost acceptată spre examinare în fond şi înscrisă în ordinea de zi.
În procesul examinării preliminare a sesizării Curtea Constituţională
a solicitat puncte de vedere Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului, Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei şi Comerţului, Procuraturii Generale, Curţii Supreme de
Justiţie, Centrului pentru Drepturile Omului, Universităţii de Studii Europene din Moldova, Universităţii de Stat din Moldova, Universităţii Libere
Internaţionale din Moldova, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Centrului
de Drept al Avocaţilor, Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorilor.
Examinînd materialele dosarului, audiind informaţia prezentată de
judecătorul-raportor şi explicaţiile participanţilor la proces, Curtea Constituţională
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a constatat:
La 28 decembrie 2006 Parlamentul a adoptat Legea nr.448-XVI „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”66.
În sesizare, din această lege, se contestă art.I punctul 4 alineatul trei,
prin care a fost completat cu alineatele (3) şi (4) articolul 280 din Codul
fiscal67, şi art.II punctul 1 alineatul doi, prin care s-a modificat articolul 4
al Legii nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal68.
Operînd cu normele tehnicii legislative, Curtea constată că obiectul
controlului constituţionalităţii îl constituie dispoziţiile art.280 alin.(3)
şi (4) din Codul fiscal şi art.4 alin.(3) din Legea nr.1056-XIV din 16 iunie
2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal.
Dispoziţiile contestate ale art.280 din Codul fiscal prevăd următoarele:
(3) Autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale, inclusiv
din localităţile ce fac parte din componenţa municipiului Chişinău, cu
excepţia municipiului Chişinău, stabileşte cota concretă a impozitului în
mărimea ce va asigura majorarea obligaţiei fiscale în medie cu 10% faţă
de anul precedent. Prin derogare de la alin.(1) şi (2), în municipiul Chişinău, cu excepţia localităţilor din componenţa acestuia, cota concretă a
impozitului pe bunurile imobiliare se stabileşte în mărime de 0,02% din
baza impozabilă a bunurilor imobiliare.
(4) În cazul în care suprafaţa totală a bunului imobiliar (locuinţă,
construcţie principală – construcţie înregistrată cu drept de proprietate
a persoanei fizice, care este utilizată ca locuinţă şi nu este antrenată în
activitatea de întreprinzător) depăşeşte 100 m2 inclusiv, cota concretă a
impozitului pe bunurile imobiliare se majorează după cum urmează:
– de la 100 m2 la 200 m2 – de 3 ori;
– peste 200 m2 – de 28 de ori.
Potrivit art.4 alin.(3) din Legea nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru
punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, prevederile alin.(2) nu se
extind asupra bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi
case de locuit individuale) din municipii şi oraşe, inclusiv din localităţile
aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor), bunuri
a căror impunere, începînd cu 1 ianuarie 2007, se efectuează conform
prevederilor Codului fiscal.
Autorul sesizării consideră că prevederile legale criticate vin în contradicţie cu dispoziţiile constituţionale ale art.16 alin.(2), privind egalitatea
în drepturi, şi ale art.58 alin.(2), privind aşezarea justă a sarcinilor fiscale.
66
67
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M.O. nr.203-206 din 31.12.2006, art.1001.
Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, republicat în M.O., 2005, ediţie specială.
M.O. nr.127-129 din 12.10.2000, art.886.
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În motivarea sesizării se susţine că fixarea unei cote concrete pentru mun. Chişinău lipseşte autoritatea locală reprezentativă de dreptul
de a determina cota impozitului în regim similar cu alte localităţi, ceea
ce duce la aplicarea diferenţiată a impozitului pe bunurile imobiliare în
mun. Chişinău şi în alte localităţi; stabilirea unui sistem diferenţiat de
aplicare a impozitelor afectează principiul egalităţii cetăţenilor şi drepturile lor patrimoniale, iar impozitarea conform unui coeficient majorat,
fără luarea în considerare a numărului de imobile, aduce atingere principiului justei aşezări a sarcinilor fiscale, deoarece deţinătorul a două sau
al mai multor imobile va achita impozite pentru fiecare din ele în parte
fără să i se aplice grila de majorare pentru spaţiul cumulativ.
De asemenea, autorul sesizării consideră că excepţia impusă de lege
pentru satele sau comunele care intră în componenţa municipiilor creează o situaţie de inechitate între contribuabili, afectînd principiul aplicării legii în spaţiu şi în timp.
Examinînd prevederile contestate sub raportul dispoziţiilor Legii Supreme şi legislaţiei în domeniu, Curtea reţine următoarele:
Potrivit art.130 alin.(1) din Constituţie, formarea, administrarea, utilizarea şi controlul resurselor financiare ale statului, ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale instituţiilor publice sînt reglementate prin lege.
Art.132 din Constituţie prevede că impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat,
ale bugetelor raioanelor, oraşelor şi satelor se stabilesc, conform legii, de
organele reprezentative respective.
Sistemul legal de impuneri, potrivit art.58 alin.(2) din Constituţie, trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale.
Din dispoziţiile constituţionale precitate rezultă dreptul exclusiv al
legiuitorului de a stabili impozitele şi cotele acestora. De aceea numai
legiuitorul este în drept să acorde scutiri sau reduceri de impozite, favorizînd anumite categorii de contribuabili, să aplice impozitele în funcţie
de diferiţi factori: perioada de timp, conjunctura, situaţia economico-financiară a ţării ş.a.
Legea nr.448-XVI din 28 decembrie 2006 urmăreşte perfecţionarea
continuă a sistemului fiscal prin instituirea impozitului pe bunurile imobiliare în baza valorii de piaţă a acestora. Astfel, conform art.278 alin.(2)
din Codul fiscal, modificat prin Legea nr.448-XVI, baza impozabilă a bunurilor imobiliare constituie valoarea estimată a acestor bunuri. În temeiul aceleiaşi legi, cotele concrete ale impozitului urmează să fie stabilite
de către autorităţile reprezentative ale administraţiei publice locale, şi
anume: cota maximă – în mărime de 0,25% din baza impozabilă a bunului imobiliar, iar cota minimă – 0,02% din valoarea bunului.
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Astfel, suma impozitului, care urmează să fie achitată în mod obligatoriu, depinde de cota de impozitare, stabilită în funcţie de valoarea
estimată a imobilelor.
Conform art.6 al Codului fiscal, impozitarea se desfăşoară potrivit
principiului echităţii fiscale, care presupune tratarea egală a tuturor persoanelor fizice şi juridice, ce activează în condiţii similare, în vederea asigurării unei sarcini fiscale egale.
Rezultatele evaluării bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă din
municipii şi oraşe, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora,
cu excepţia satelor (comunelor), demonstrează că valoarea estimativă a
unui imobil în municipiul Chişinău diferă esenţial de valoarea unui imobil similar din alte localităţi ale ţării.
Soluţia adoptată de legiuitor în alineatul (3) al art.280 din Codul fiscal prin derogare de la alin.(1) şi alin.(2) ale aceluiaşi articol, în viziunea
Curţii, nu încalcă principiul echităţii fiscale. Or, stabilind pentru municipiul Chişinău, cu excepţia localităţilor din componenţa acestuia, o cotă
fixă minimală de 0,02% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare, cotă
care nu poate fi modificată de autoritatea reprezentativă a administraţiei publice municipale, legiuitorul a reieşit din valoarea vădit superioară
a bunurilor imobiliare din municipiu, urmărind distribuirea echitabilă
a sarcinilor fiscale, astfel încît să crească de 2 ori volumul impozitelor
colectate în municipiul Chişinău, fără să sporească în mod considerabil
povara fiscală asupra contribuabililor din celelalte oraşe.
Dispoziţiile art.280 alin.(3) din Codul fiscal nu aduc atingere principiului egalităţii, consfinţit de art.16 din Constituţie, deoarece acest principiu prevede egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice,
şi nu egalitatea între cetăţeni.
În această ordine de idei Curtea relevă că, potrivit art.58 alin.(1) din
Constituţie, plata impozitelor este o obligaţie şi nu un drept al cetăţenilor, impunerea fiscală operîndu-se în condiţiile prevăzute de lege.
Întrucît s-a modificat baza impozabilă a imobilelor reevaluate, prevederile art.280 alin.(4) din Codul fiscal stipulează un coeficient majorat de
impozitare a imobilelor, suprafaţa cărora depăşeşte 100 m2, în scopul instituirii echitabile a unor obligaţii fiscale sporite pentru deţinătorii bunurilor
imobiliare de elită, prevederi considerate de Curte ca o măsură necesară
într-o societate democratică, conforme principiului proporţionalităţii şi,
mai ales, principiului dreptăţii, enunţat în art.1 alin.(3) din Constituţie.
Referitor la faptul că mărimea impozitului este determinată în funcţie
de suprafaţa totală a bunului imobiliar individual şi nu în funcţie de suprafaţa cumulativă a bunurilor imobiliare deţinute de persoană, Curtea
consideră o asemenea prevedere justificată.
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Potrivit art.6 alin.(6) lit.a) din Codul fiscal, impozitul pe bunurile imobiliare este impozit local şi constituie o sursă de venit la bugetul unităţii
administrativ-teritoriale pe care este amplasat bunul.
Art.6 alin.(9) din Codul fiscal determină elementele necesare la stabilirea impozitelor şi taxelor. În baza acestora, Titlul VI „Impozitul pe
bunurile imobiliare” defineşte noţiunile, subiecţii, obiectele impunerii şi
baza impozabilă a bunurilor imobiliare.
Conform art.281 alin.(1) din Codul fiscal, suma impozitului pe bunurile imobiliare se calculează anual pentru fiecare obiect al impunerii,
pornindu-se de la baza impozabilă a bunurilor imobiliare, calculată, conform situaţiei de la 1 ianuarie a anului fiscal respectiv, de către serviciile
de colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor, cu participarea
inspectoratelor fiscale de stat teritoriale.
Or, conform art.279 din Codul fiscal, evaluarea bunurilor imobiliare
în scopul impozitării acestora se efectuează pe calea evaluării în masă –
în cazul obiectelor-tip ce constituie bunuri imobiliare – şi pe calea evaluării individuale – în cazul obiectelor specifice (atipice). Dispoziţii similare conţine art.27 al Legii nr.989-XV din 18.04.2002 cu privire la activitatea
de evaluare69. Art.1 al legii menţionate defineşte evaluarea masivă drept
procesul de evaluare a unui grup de bunuri imobile cu caracteristici similare, la o dată concretă, cu aplicarea procedurilor standard de evaluare
şi a analizei statistice.
Subiectul impunerii poate avea bunuri imobiliare amplasate în diferite localităţi, pentru care cota concretă a impozitului este stabilită de autorităţile administraţiei publice locale, conform prevederilor legislaţiei în
vigoare, în mod diferit, în funcţie de valoarea de piaţă a bunurilor imobiliare şi locul amplasării. Astfel, subiectul impunerii va achita impozitul în
corespundere cu suprafaţa imobilului, determinat ca un bun individual.
Referitor la normele cuprinse în art.4 alin.(3) al Legii nr.1056-XIV din
16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal,
Curtea menţionează că acestea, contrar afirmaţiilor din sesizare, nu încalcă principiul echităţii fiscale.
Conform art.76 din Constituţie, legea se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării sau la data
prevăzută în textul ei, ceea ce prezumă că legiuitorul poate stabili acţiunea sau inacţiunea legii pe o anumită parte a teritoriului statului. Astfel,
conform art.48 alin.(1) al Legii nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind
actele legislative, actul legislativ se aplică pe întreg teritoriul ţării, cu excepţiile stabilite de tratatele internaţionale la care statul nostru este parte, precum şi de legislaţia în vigoare, ca în acest caz.
69

M.O. nr.102 din 16.07.2002, art.773.
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Prin urmare, reglementarea cuprinsă în art.4 alin.(3) din Legea
nr.1056-XIV se încadrează în limitele dispoziţiilor constituţionale şi ale
legislaţiei în domeniu.
În context, Curtea menţionează că aplicarea prevederilor art.4 alin.(3)
din legea precitată faţă de bunurile cu destinaţie locativă situate în afara municipiilor şi oraşelor, inclusiv în localităţile aflate în componenţa
acestora, nu atrage neplata impozitului respectiv şi nu contrazice principiul echităţii fiscale. Achitarea acestui impozit se va efectua în corespundere cu valoarea indicată în Anexa la Titlul VI al Codului fiscal.
În baza celor expuse, Curtea conchide că prin modificările operate
în Codul fiscal şi în Legea nr.1056-XIV s-a ţinut cont atît de prevederile
art.16 alin.(2), cît şi de prevederile art.58 alin.(2) din Constituţie, urmărindu-se instituirea unui echilibru al impunerii fiscale prin distribuirea
echitabilă a poverii fiscale între contribuabili, modificările fiind în concordanţă cu dispoziţiile constituţionale invocate.
Pentru considerentele expuse, în temeiul art.140 din Constituţie,
art.26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art.62 lit.a) din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională
HOTĂRĂŞTE:
1. Se declară drept constituţionale prevederile art.I pct.4 alineatul trei
şi art.II pct.1 alineatul doi din Legea nr.448-XVI din 28 decembrie 2006
„Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”.
2. Prezenta Hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de
atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în „Monitorul Oficial
al Republicii Moldova”.
PREŞEDINTE
Chişinău, 28 iunie 2007.
Nr.19.

Ion VASILATI

OPINIE SEPARATĂ

expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
Prin Hotărîrea sa Curtea a recunoscut constituţionale alineatele (3) şi
(4) ale art.280 din Codul fiscal (Legea nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997) şi
alin.(3) al art.4 din Legea nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 în redacţia Legii
nr.448-XVI din 28 decembrie 2006.
Hotărîrea Curţii este nefondată pentru următoarele motive:
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1. Recunoscînd dreptul inalienabil al Parlamentului de a stabili plafoanele minime şi maxime ale sarcinilor fiscale pe întreaga ţară, consider, concretizarea, în cadrul acestor plafoane, a cotelor impozitului pe
bunurile imobiliare ţine de competenţa autorităţilor publice locale.
Prevederile art.280 alin.(3) din Codul fiscal, care, prin derogare de la
alineatele (1) şi (2), impun în mun.Chişinău, cu excepţia localităţilor din
componenţa acestuia, cota concretă a impozitului pe bunurile imobiliare în mărime de 0,02% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare, privează autoritatea reprezentativă a mun.Chişinău de dreptul de a stabili
cota impozitului printr-o modalitate similară cu alte localităţi. Sistemul
diferit de aplicare a impozitului pe bunurile imobiliare amplasate în
mun. Chişinău în raport cu cele din alte localităţi va duce la impozitarea
diferenţiată a proprietarilor de locuinţe. Chiar în mun. Chişinău vor fi
aplicate cote diferite, deoarece primăriile localităţilor din cadrul municipiului au dreptul de a decide asupra cotei impozitului, iar autoritatea
reprezentativă a municipiului nu dispune de acest drept.
Potrivit art.58 alin.(2) din Constituţie, sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale, iar potrivit art.16 alin.(2) din
Constituţie, toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt 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.
Aşezarea justă a sarcinilor fiscale presupune aplicarea faţă de contribuabili a unui sistem fiscal unic, obiectiv şi uniform. Sistemul fiscal diferenţiat afectează principiul egalităţii cetăţenilor şi încalcă drepturile lor
patrimoniale.
2. Curtea a recunoscut constituţională prevederea „(4) În cazul în care
suprafaţa totală a bunului imobiliar (locuinţă, construcţie principală –
construcţie înregistrată cu drept de proprietate a persoanelor fizice, care
este utilizată ca locuinţă şi nu este antrenată în activitatea de întreprinzător) – de remarcat, a bunului imobiliar, şi nu a bunurilor imobiliare –
n.a. – depăşeşte 100 m2 inclusiv, cota concretă a impozitului pe bunurile
imobiliare se majorează după cum urmează: de la 100 m2 la 200 m2 – de 3
ori; peste 200 m2 – de 28 de ori”.
Supunînd această prevedere unei analize multilaterale, ajungem la o
concluzie diametral opusă celei expuse de Curte.
Impozitarea în funcţie de suprafaţa imobilului determinat ca un bun
individual, fără a lua în considerare numărul de imobile, are drept rezultat aplicarea limitată a sarcinilor fiscale, deoarece proprietarul a două
sau al mai multor imobile va achita impozite pentru fiecare în parte fără
să i se aplice cota de majorare, dacă suprafaţa totală a acestora depăşeşte
100 m2 sau 200 m2.
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Impozitul pe bunurile imobiliare trebuie să fie calculat în funcţie de
numărul de locuinţe deţinute de proprietar. În caz contrar, persoana
care are în posesie cîteva locuinţe ce depăşesc 200 m2 va achita impozitul
respectiv într-un volum de 28 ori mai mic decît persoana, singura locuinţă a căreia însumează acelaşi număr de metri pătraţi.
În această ordine de idei aducem încă un argument în favoarea opiniei enunţate. Parlamentul deja a adoptat concepţia asupra impozitului pe
venit calculată din suma totală a veniturilor obţinute de persoană.
3. Consider că şi prevederea art.4 din Legea nr.1056-XIV din 16.06.2000
contravine art.58 alin.(2) şi art.16 alin.(2) din Constituţie, deoarece stabileşte impozitul pe bunurile imobiliare în funcţie de locul amplasării locuinţei. În cazul acestei prevederi nu are importanţă dacă bunurile imobiliare situate în localităţile rurale au o valoare mai mare decît cele din oraşe.
Prevederea respectivă încalcă, de asemenea, principiul aplicării legii
în spaţiu şi, ca rezultat, limitează principiul constituţional al egalităţii tuturor în faţa legii şi a autorităţilor publice.
Pentru considerentele expuse, consider că prevederile contestate trebuiau să fie declarate neconstituţionale.
JUDECĂTOR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE
28 iunie 2007.

Victor PUŞCAŞ

COMENTARIU
la Opinia Separată din 28.06.2007
Opinia Separată era întemeiată pe următoarele:
Legislaţia fiscală modificată prin Legea nr.1056-XIV din 16.06.2000
conducea la dezechilibre fiscale, unde,
a) autoritatea reprezentativă a mun.Chişinău era privată de dreptul de
a stabili cota impozitului printr-o modalitate similară cu alte localităţi, şi
b) chiar în mun. Chişinău vor fi aplicate cote diferite, deoarece primăriile localităţilor din cadrul municipiului au dreptul de a decide asupra
cotei impozitului, iar autoritatea reprezentativă a municipiului nu dispune de acest drept.
Acest fapt confirma teza că sistemul diferit de aplicare a impozitului
pe bunurile imobiliare amplasate în mun. Chişinău în raport cu cele din
alte localităţi va duce la impozitarea diferenţiată a proprietarilor de locuinţe, care la rîndul său va conduce la încalcarea prevederilor art.58 alin.
(2) din Constituţie, care statuează că „sistemul legal de impuneri trebuie
să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale”, tinind cont de faptul că sunt
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atinse şi prevederile art.16 alin.(2) din Constituţie care stabilesc că „toţi
cetăţenii Republicii Moldova sînt 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”.
Cu referinţă la ulterioarele modificări şi completări a legislaţiei fiscale
naţionale, este de menţionat că prevederile art.280 din Codul fiscal au
suferit după aceea înca 5 modificări efectuate prin:
– LP177-XVI din 20.07.07,
– LP108-XVIII din 17.12.09,
– LP267 din 23.12.11,
– LP178 din 11.07.12, şi
– LP324 din 23.12.13,
urmare cărora a fost realizată pe deplin Opinia Separată expusă, iar
redacţia art.280 a fost modificată substanţial, şi anume:
„Articolul 280. Cotele impozitului
(1) Cotele impozitului pe bunurile imobiliare:
a) pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi
case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din municipii
şi oraşe, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor) ce nu se află în componenţa municipiilor Chişinău
şi Bălţi; pentru garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele:
– cota maximă – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
– cota minimă – 0,05% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.
Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă a
administraţiei publice locale;
a1) pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele:
– cota maximă – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;
– cota minimă – 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.
Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezentativă a
administraţiei publice locale;
b) pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau
agricolă, inclusiv exceptînd garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele – 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.
(2) Autoritatea executivă a administraţiei publice locale monitorizează
deciziile consiliului local privind aplicarea impozitului pe bunurile imobiliare pe teritoriul administrat, le prezintă organelor fiscale în termen de
10 zile de la data adoptării lor şi le aduce la cunoştinţă contribuabililor.”
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HOTĂRÎRE
pentru controlul constituţionalităţii punctului 3 al Hotărîrii
Guvernului nr.51 din 16 ianuarie 2007 „Cu privire la unele măsuri
de ameliorare a activităţii ramurii piscicole şi de reglementare
a modului de utilizare a iazurilor” nr. 24 din 11.10.2007
Monitorul Oficial nr.165-167/21 din 19.10.2007
***
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională în componenţa:
Dumitru PULBERE – preşedinte
Alina IANUCENCO – judecător
Victor PUŞCAŞ – judecător-raportor
Elena SAFALERU – judecător
Valeria ŞTERBEŢ – judecător
Ion VASILATI – judecător
cu participarea grefierului Victoria Botnariuc-Trelea, deputatului în
Parlament Vlad Cubreacov, autorul sesizării, asistat de Ghenadie Vaculovschi, reprezentantului Guvernului Elena Mocanu, asistat de Ion Buzu,
în baza art.135 alin.(1) lit.a) din Constituţie, art.4 alin.(1) lit.a) din Legea
cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.a) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat în şedinţă plenară deschisă dosarul pentru controlul constituţionalităţii pct.3 al Hotărîrii Guvernului nr.51 din
16 ianuarie 2007 „Cu privire la unele măsuri de ameliorare a activităţii
ramurii piscicole şi de reglementare a modului de utilizare a iazurilor”.
Drept temei pentru examinarea dosarului a servit sesizarea deputatului în Parlament Vlad Cubreacov, depusă la 13 aprilie 2007, în conformitate cu prevederile art.24 şi art.25 din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art.38 şi art.39 din Codul jurisdicţiei constituţionale.
Prin decizia Curţii Constituţionale din 23 aprilie 2007 sesizarea a fost
acceptată spre examinare în fond.
În procesul examinării preliminare a sesizării Curtea Constituţională
a dispus de punctele de vedere comunicate de Parlament, Preşedintele
Republicii Moldova, Guvern, ministerele Ecologiei şi Resurselor Naturale, Finanţelor, Justiţiei, Agriculturii şi Industriei Alimentare, agenţiile
Relaţii Funciare şi Cadastru, Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului, Silvicultură „Moldsilva”, Procuratura Generală, Academia de Administrare
Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, primăriile municipiilor Chişinău şi Bălţi, consiliile raionale Sîngerei, Glodeni, Ialoveni,
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Soroca, Ungheni, Anenii-Noi, Cahul, Orhei, Criuleni, Cantemir, Călăraşi,
Donduşeni, Cimişlia, Ştefan Vodă, Leova, Teleneşti, Hînceşti, Basarabeasca, Căuşeni, Floreşti, preşedintele raionului Străşeni, primăriile satelor Mingir, Cneazevca, Ulmu, Căplani.
Examinînd materialele dosarului, audiind informaţia prezentată de judecătorul-raportor şi argumentele expuse de părţi, Curtea Constituţională
A CONSTATAT:
1. La 16 ianuarie 2007 Guvernul a adoptat Hotărîrea nr.51 „Cu privire
la unele măsuri de ameliorare a activităţii ramurii piscicole şi de reglementare a modului de utilizare a iazurilor70” cu două anexe (în continuare – Hotărîrea nr.51).
Punctul 3 din această hotărîre, contestat de autorul sesizării, are următorul cuprins: „Se transmit de la balanţa Concernului Republican
pentru Gospodărirea Apelor „Apele Moldovei” la balanţa Întreprinderii
de Stat pentru Producerea Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura – Moldova” iazurile, proprietate publică a statului, conform Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat,
organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor,
mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688
din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996,
nr.10, art.45), conform anexei nr.1”71.
În opinia autorului sesizării, dispoziţiile contestate contravin art.1
alin.(3), art.109, art.112, art.126 şi art.127 din Constituţie prin faptul că
Guvernul, aprobînd o listă de obiective acvatice, pe care le consideră din
oficiu proprietate publică a statului, n-a ţinut cont de opiniile, drepturile
şi interesele constituţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale.
2. În fundamentarea sesizării autorul afirmă că raporturile juridice
care fac obiectul Hotărîrii nr.51 pot fi reglementate doar prin lege. Argumentul invocat de autorul sesizării, prin care Guvernului i se aduc acuze
de conflict de competenţă, determină Curtea să analizeze actul sub aspectul conformităţii cu prevederile art.102 alin.(2) din Constituţie.
Conform art.9 alin.(1) din Constituţie, în Republica Moldova există
două tipuri de proprietate: publică şi privată. Garantul exercitării dreptului de proprietate este statul. Potrivit art.127 alin.(2) din Constituţie,
statul garantează realizarea dreptului de proprietate în formele solicitate de titular, dacă acestea nu vin în contradicţie cu interesele societăţii.
Art.127 alin.(3) din Constituţie declară titulari ai proprietăţii publice doi
subiecţi: statul sau unităţile administrativ-teritoriale.
70
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M.O., 2007, nr.10-13, art.66
M.O., 1996, nr.10, art.45
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Astfel, în domeniul proprietăţii, statul se prezintă în două ipostaze: de
garant al exercitării dreptului de proprietate, fie publică, fie privată, şi de
titular al proprietăţii publice. În prevederile Hotărîrii nr.51 statul apare
în ambele ipostaze, fapt ce a determinat autorul sesizării să prezume neconstituţionalitatea acestora.
Curtea Constituţională menţionează că punctul 3, contestat, din Hotărîrea nr.51 nu reglementează regimul juridic general al obiectivelor acvatice
incluse în anexa nr.1. Considerate ca aparţinînd Concernului Republican
pentru Gospodărirea Apelor „Apele Moldovei”, pct.3 prevede transmiterea
acestor obiective către Întreprinderea de Stat pentru Producerea Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura – Moldova”, acţiune care se înscrie în
atribuţiile Guvernului de reglementare a modului de gestionare, conferite
prin art.12 alin. 1) din Legea nr.64-XII „Cu privire la Guvern”.72
Pentru considerentele expuse, Curtea conchide că pct.3 din Hotărîrea
nr.51 nu reglementează relaţii juridice ce fac resortul actului legislativ,
prin urmare, corespunde dispoziţiilor art.102 alin.(2) din Constituţie. În
acelaşi context, Curtea nu poate reţine critica autorului sesizării privind
lipsa unei referinţe în Hotărîrea nr.51 la actul legislativ, în executarea căruia aceasta a fost adoptată. Întrucît baza legală – Codul apelor, Legea
nr.64-XII, Legea nr.459-XII, Legea nr.1102-XIII, Legea nr.523-XIV ş.a. –
este evidentă, iar hotărîrea contestată este un act de gestionare de către
Guvern a bunurilor, regimul juridic al cărora a fost stabilit prin acte de
delimitare a proprietăţii între unităţile administrativ-teritoriale şi Guvern, Curtea consideră această critică drept subiectivă.
3. Examinînd obiectul sesizării sub raportul principiului autonomiei
locale, statuat de art.109 şi art.112 din Constituţie, Curtea Constituţională reţine următoarele.
Pînă la adoptarea Constituţiei şi a legislaţiei cu privire la proprietate
şi cu privire la raporturile patrimoniale dintre Guvern şi unităţile administrativ-teritoriale exista numai proprietatea publică, titularul căreia era
statul. Ulterior proprietatea publică a fost divizată în proprietatea statului şi proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale.
Odată cu adoptarea Legii nr.459-XII din 22 ianuarie 1991 „Cu privire la
proprietate”73 unităţile administrativ-teritoriale au obţinut oportunitatea
de a dobîndi dreptul de proprietate publică asupra terenurilor. A devenit
posibilă transmiterea proprietăţii publice a statului în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale sau înstrăinarea acestora către
persoane fizice şi juridice, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare la
momentul respectiv.
72
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Veştile., 1990, nr.8, art.191
M.O., 1991, nr.3-4-5-6 , art.22
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Ulterior, prin art.1 alin.(6) din Legea nr.523-XIV din 16 iulie 1999 „Cu
privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale”74, au
fost declarate proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale
„toate bunurile mobile şi imobile, aflate pe teritoriul lor pînă la intrarea
în vigoare a Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu excepţia bunurilor ce se aflau în proprietatea statului şi
în proprietate privată”.
Cu referire la obiectul prezentei cauze Curtea relevă că, potrivit art.11
din Codul apelor6, obiectivele acvatice în Republica Moldova pot aparţine, cu drept de proprietate publică, statului sau unităţilor administrativ-teritoriale. În acelaşi sens, prin art.175 al Codului apelor, obiectivul
acvatic natural sau artificial (apa, terenul aflat sub apă, fîşiile riverane de
protecţie, construcţiile hidrotehnice) este obiectiv acvatic unic şi indivizibil şi se înregistrează în modul stabilit de prezentul cod.
Studiul efectuat confirmă faptul că, indiferent de perioada de timp ce
atestă naşterea raporturilor juridice respective, statul, prin nici un act juridic, n-a fost exclus din lista titularilor dreptului de proprietate asupra
obiectivelor acvatice. Stabilindu-se prin lege unitatea părţilor componente ale obiectivelor acvatice, acestea, împreună cu terenurile pe care
sînt amplasate, au rămas în proprietatea statului.
În procesul examinării sesizării autorităţile administraţiei publice
centrale şi locale au prezentat Curţii Constituţionale probe privind modul de dobîndire de către stat a dreptului de proprietate asupra unor
obiective concrete, constînd din procese-verbale de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale,
desene grafice, semnate de părţile interesate, decizii ale consiliilor locale
şi acte de înregistrare a acestora ca proprietate publică a statului în oficiile teritoriale.
Curtea constată că delimitarea proprietăţii publice a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi transmiterea reciprocă a proprietăţilor poate avea loc pe cale amiabilă, prin acordul bilateral între
Guvern şi autorităţile administraţiei publice locale, în modul prevăzut de
legislaţia în vigoare sau, în caz de litigiu, pe cale judiciară în contenciosul
administrativ.
Curtea Constituţională nu consideră concludente afirmaţiile şi materialele prezentate de autorul sesizării privind dezacordul unor organe ale
administraţiei publice locale cu actele de delimitare a terenurilor. Actele de delimitare a terenurilor sînt acte administrative, iar conform art.20
din Constituţie, nimeni nu poate îngrădi dreptul organelor administraţi74
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M.O., 1999, nr.124-125, art.611
M.O., 1993, nr.10, art.287
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ei publice locale de a le contesta în justiţie. Soluţionarea litigiilor respective, caracterul cărora este determinat de circumstanţele de fapt, este de
competenţa justiţiei de drept comun, şi nu a jurisdicţiei constituţionale.
În baza celor expuse, Curtea Constituţională constată că pct.3 din
Hotărîrea nr.51 nu încalcă principiul autonomiei locale al administraţiei
publice locale, nu constituie o ingerinţă în activitatea acesteia, deci, nu
depăşeşte limitele statuate de art.109 şi art.112 din Constituţie.
4. Curtea Constituţională nu poate reţine nici argumentul autorului
sesizării cu privire la similitudinea dintre prezenta cauză şi cauzele care
au făcut obiectul hotărîrilor Curţii Constituţionale nr.12 din 21.04.200576
referitoare la modul de determinare a regimului juridic general al proprietăţii de stat şi al unităţilor administrativ-teritoriale şi nr.17 din
05.08.200377 asupra Hotărîrii de Guvern nr.1202, prin care unor subiecţi
le-au fost transmise în folosinţă obiective acvatice fără a se ţine cont de
regimul lor juridic. Prin pct.3 al Hotărîrii nr.51 au fost transmise de la
balanţa unei întreprinderi de stat la balanţa altei întreprinderi de stat
obiective acvatice, dreptul de proprietate al statului asupra cărora n-a
fost contestat.
Pentru considerentele expuse, în temeiul art.140 din Constituţie,
art.26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.60, art.62 şi
art.68 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională
HOTĂRĂŞTE:
1. Se recunoaşte drept constituţional pct.3 din Hotărîrea Guvernului
nr.51 din 16 ianuarie 2007 „Cu privire la unele măsuri de ameliorare a
activităţii ramurii piscicole şi de reglementare a modului de utilizare a
iazurilor”.
2. Prezenta Hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de
atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în „Monitorul Oficial
al Republicii Moldova”.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 11 octombrie 2007.
Nr.24.
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77

Dumitru PULBERE

Hotărîrea Curţii Constituţionale pentru controlul constituţionalităţii unor dispoziţii legale şi normative privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor. M.O., 2005,
nr.67-68, art.10
Hotărîrea Curţii Constituţionale pentru controlul constituţionalităţii punctelor 4, 6 şi
10 din Hotărîrea Guvernului nr.1202 din 8 noiembrie 2001 „Cu privire la unele măsuri
pentru reglementarea utilizării bazinelor acvatice”. M.O., 2003, nr.177-181, art.15
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OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
În calitate de judecător-raportor în procesul asupra Hotărîrii Guvernului nr.51 din 16 ianuarie 2007 „Cu privire la unele măsuri de ameliorare a
activităţii ramurii piscicole şi de reglementare a modului de utilizare a iazurilor” am argumentat constituţionalitatea pct.3, care învederează dreptul Guvernului de a exercita funcţia de proprietar al patrimoniului statului, cu excepţia anexei nr.1, parte componentă a prevederilor respective.
Curtea Constituţională a declarat constituţional pct.3 integral, prin
care fapt, în opinia mea, a confirmat dreptul de proprietate al statului
asupra bazinelor acvatice incluse în anexa nr.1. Parţial nu sînt de acord
cu hotărîrea adoptată.
Pct.3 din Hotărîrea nr.51 conţine sintagma „proprietate publică a statului”, care, în relaţie cu sintagma „conform anexei nr.1”, poate fi interpretată în sensul că cele 14 obiective acvatice, enumerate în anexă, sînt
declarate proprietate privată a statului, iar Curtea Constituţională a confirmat constituţionalitatea acestei prevederi.
Anexa nr.1, contestată de autorul sesizării, care conţine lista obiectivelor acvatice, nu are caracter normativ, pentru acest motiv nu este pasibilă de controlul constituţionalităţii. Originea dreptului de proprietate
publică al statului asupra obiectivelor acvatice şi regimul juridic general
al acestora reprezintă circumstanţe de fapt, care, potrivit art.6 din Codul
jurisdicţiei constituţionale, nu intră în competenţa Curţii Constituţionale, fiind susceptibile de controlul legalităţii în contenciosul administrativ, la solicitarea persoanelor care pretind că le-au fost lezate drepturile
de proprietate.
Potrivit art.127 alin.(3) din Constituţie, proprietatea publică aparţine
statului sau unităţilor administrativ-teritoriale.
În Republica Moldova a fost aprobată concepţia de delimitare a proprietăţii, procesul respectiv fiind reglementat prin lege. În urma delimitării, pe cale amiabilă, cu participarea părţilor interesate, se concretizează
titularul proprietăţii publice: statul sau unitatea administrativ-teritorială.
Republica Moldova, ca succesoare a proprietăţii statului sovietic, nu
poate fi lipsită de proprietatea sa aflată pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale printr-o simplă declaraţie a autorităţii locale. Conform art.1
alin.(6) din Legea nr.523-XIV, citat în hotărîrea Curţii, toate bunurile mobile şi imobile, aflate pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale pînă
la intrarea în vigoare a Legii privind organizarea administrativ-teritorială
a Republicii Moldova, sînt proprietate publică a acestora, cu excepţia bunurilor ce se află în proprietatea statului şi în proprietate privată.
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Autorul sesizării a demonstrat în şedinţă că autorităţile unor unităţi
administrativ-teritoriale nu sînt de acord cu deciziile de delimitare a terenurilor. Actele de delimitare a terenurilor pot fi atacate în instanţa de
contencios administrativ, iar termenele de prescripţie pot fi restabilite.
Însă recunoaşterea de către Curtea Constituţională a constituţionalităţii
anexei nr.1 îngrădeşte dreptul autorităţilor administraţiei publice locale
de acces liber la justiţie. Or, controlul constituţionalităţii este superior
controlului legalităţii. p>În opinia mea, Curtea Constituţională trebuia să
separe partea dispozitivă a Hotărîrii nr.51 de anexa nr.1, procesul asupra
căreia trebuia să fie sistat. Procedînd astfel, Curtea Constituţională nu şiar fi depăşit competenţele în această parte a procesului.
JUDECĂTOR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 11 octombrie 2007.

Victor PUŞCAŞ

COMENTARIU
la Opinia Separată din 11.10.2007
Declaraţia de Suveranitate din 23.06.1990 a recunoscut că „Pămîntul,
subsolul, apele, pădurile şi alte resurse naturale aflate pe teritoriul RSS
Moldova, precum şi întregul potenţial economic, financiar, tehnico-ştiinţific, valorile patrimoniului naţional constituie proprietatea exclusivă
necondiţionată a RSS Moldova şi sunt utilizate în scopul satisfacerii necesităţilor materiale şi spirituale ale poporului republicii”.
Prin Legea nr.459 din 22.01.1991 cu privire la proprietate, a fost recunoscut că „Din proprietatea de stat a Republicii Moldova fac parte bunurile ce aparţin Republicii Moldova cu drept de posesie, de folosinţă şi de
administrare. Ea se manifestă sub formă de proprietate de stat şi proprietate municipală”.
In art.127 alin.(3) din Constituţie adoptată la 29.07.1994 se mentioneaza – „(3) Proprietatea publică aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale”.
Astfel, unităţile administrativ-teritoriale au primit dreptul de a dispune de proprietate aflată pe teritoriul respectiv. Totodată, mecanismul de
delimitare a fost format unilateral: mai multe drepturi au fost date Guvernului, şi mai puţine unităţilor administrativ-teritoriale.
În lipsa trecerii proprietăţilor de stat pe cale amiabilă, problemele se
rezolvau prin hortăriri de Guvern.
Totodată, la acea etapa lipsea mecanismul de contestare a actelor
normative în contenciosul constituţional.
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Prin Legea nr.24 din 04.03.2016 au fost întroduse modificări în Legea
nr.317 din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituţională (art.25) si Legea nr.502 din 16.06.1995 cu privire la Codul Jurisdictiei Constituţionale
(art.38) privind dreptul unităţilor administrativ-teritoriale de a contesta
la Curtea Constituţională actele normative care încalcă principiul autonomiei locale.
Astfel, articolele 25 şi 38 au fost expuse în următoarea redacţie:
„j) consiliile unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, Adunarea Populară a Găgăuziei (Gagauz-Yeri) – în cazurile de supunere controlului constituţionalităţii legilor, regulamentelor şi hotărîrilor
Parlamentului, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor, ordonanţelor şi a dispoziţiilor Guvernului, precum şi a tratatelor
internaţionale la care Republica Moldova este parte, care nu corespund
art.109 şi, respectiv, art.111 din Constituţia Republicii Moldova.”.
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HOTĂRÎRE
pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Hotărîrea
Guvernului nr.594 din 28 mai 2007 „Cu privire la planurile de
înmatriculare în anul 2007 în instituţiile de învăţămînt superior
(ciclul I), mediu de specialitate şi secundar profesional”, cu modificările ulterioare nr.30 din 18.12.2007
Monitorul Oficial nr.203-206/25 din 28.12.2007
***
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională în componenţa:
Dumitru PULBERE – preşedinte
Alina IANUCENCO – judecător
Victor PUŞCAŞ – judecător
Elena SAFALERU – judecător-raportor
Valeria ŞTERBEŢ – judecător
Ion VASILATI – judecător
cu participarea Victoriei Botnariuc-Trelea, grefier, Andrei Volentir,
reprezentantul autorului sesizării, Nicolae Eşanu, reprezentantul permanent al Guvernului la Curtea Constituţională, asistat de Sergiu Sainciuc,
viceministru al economiei şi comerţului, Galina Bulat, şefa Direcţiei învăţămînt superior şi postuniversitar a Ministerului Educaţiei şi Tineretului,
Nina Punga, şef-adjunct al Direcţiei dezvoltarea resurselor umane a Ministerului Economiei şi Comerţului, călăuzindu-se de art.135 alin.(1) lit.a)
din Constituţie, art.4 alin.(1) lit.a) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.a) şi art.16 alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat în şedinţă plenară deschisă dosarul pentru controlul
constituţionalităţii unor prevederi din Hotărîrea Guvernului nr.594 din 28
mai 2007 „Cu privire la planurile de înmatriculare în anul 2007 în instituţiile de învăţămînt superior (ciclul I), mediu de specialitate şi secundar
profesional”, modificată prin Hotărîrea nr.840 din 25 iulie 2007.
Drept temei pentru examinarea dosarului a servit sesizarea deputatului în Parlament Igor Klipii, depusă la 28 iunie 2007, în conformitate cu
prevederile art.24 şi art.25 din Legea cu privire la Curtea Constituţională,
art.38 şi art.39 din Codul jurisdicţiei constituţionale.
Prin decizia Curţii Constituţionale din 4 iulie 2007 sesizarea a fost acceptată spre examinare în fond.
În procesul examinării preliminare a sesizării Curtea a dispus de
punctele de vedere comunicate de Parlament, Preşedintele Republicii
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Moldova, Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Culturii şi
Turismului, Curtea Supremă de Justiţie, Procuratura Generală, Centrul
pentru Drepturile Omului.
Examinînd materialele dosarului, audiind informaţia prezentată de
judecătorul-raportor şi argumentele expuse de participanţii la proces,
Curtea Constituţională
A CONSTATAT:
1. La 28 mai 2007 Guvernul a adoptat Hotărîrea nr.594 „Cu privire la
planurile de înmatriculare în anul 2007 în instituţiile de învăţămînt superior (ciclul I), mediu de specialitate şi secundar profesional”78 (în continuare – Hotărîrea nr.594).
În sesizare se contestă constituţionalitatea prevederilor Hotărîrii
nr.594 cuprinse în punctul 1 subpunctele patru, cinci şi şase, în punctul 2
subpunctul doi şi în anexele nr.4-6.
Prin punctul 1 subpunctele patru, cinci şi şase din Hotărîrea nr.594
Guvernul a aprobat cotele de înmatriculare în anul 2007:
– a studenţilor în instituţiile de învăţămînt superior (ciclul I) în bază
de contract, conform anexei nr.4;
– a elevilor în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate în bază
de contract, conform anexei nr.5;
– a elevilor în instituţiile de învăţămînt secundar profesional în bază
de contract, conform anexei nr.6.
Potrivit punctului 2 subpunctul doi din aceeaşi hotărîre, Ministerul
Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,
Ministerul Sănătăţii, Ministerul Culturii şi Turismului, alte ministere care
au în subordine instituţii de învăţămînt superior, mediu de specialitate şi
secundar profesional, în baza criteriilor elaborate în conformitate cu legislaţia în vigoare, urmau să asigure înmatricularea studenţilor şi elevilor
în conformitate cu cotele de înmatriculare, aprobate prin anexele nr.4-6
la hotărîre, pentru învăţămîntul de stat şi privat cu finanţare în bază de
contracte încheiate cu persoanele fizice şi juridice interesate.
2. Semnatarul sesizării susţine că la adoptarea Hotărîrii nr.594 Guvernul a depăşit limitele competenţei ce-i revine. În opinia sa, prevederile
contestate, care fixează cotele de înmatriculare a elevilor şi studenţilor
în instituţiile de învăţămînt în bază de contract, contravin art.35 (Dreptul la învăţătură) şi art.126 (Economia) din Constituţie, art.13 pct.2 lit.b),
lit.c) şi lit.e) din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice,
78

M.O., 2007, nr.74-77, art.624
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sociale şi culturale din 16 decembrie 1966, precum şi art.4 din Convenţia
Organizaţiei Internaţionale a Muncii din 23 iunie 1975 „Privind orientarea profesională şi pregătirea profesională în domeniul valorificării resurselor umane”.
În sesizare se subliniază că prin stabilirea cotelor de înmatriculare
pentru instituţiile de învăţămînt în bază de contract Guvernul a restrîns
dreptul persoanelor de a asimila o meserie potrivit capacităţilor, libertatea alegerii unui domeniu de pregătire profesională, a limitat, prin metode administrative, accesul la studii al cetăţenilor care doresc să-şi asume
cheltuielile pentru instruire. Decalajul dintre cotele de înmatriculare prevăzute pentru instituţiile de învăţămînt de stat şi cele prevăzute pentru
instituţiile de învăţămînt privat dovedeşte încălcarea principiului liberei
concurenţe şi discriminarea instituţiilor private în raport cu cele de stat.
Opinînd că Guvernul poate să fixeze planuri de înmatriculare pentru
instituţiile de învăţămînt de stat cu finanţare de la buget, autorul sesizării
consideră inadmisibilă stabilirea cotelor pentru instituţiile de învăţămînt
privat cu finanţare în bază de contracte.
După părerea sa, dispoziţiile contestate încalcă de asemenea principiul autonomiei universitare, deoarece admiterea la studii ţine de competenţa instituţiilor de învăţămînt superior şi depinde de capacitatea lor
de şcolarizare.
Autorul sesizării subliniază că impunerea anumitor cote de înmatriculare are drept consecinţă reducerea locurilor de muncă şi a salariilor în sfera învăţămîntului, astfel diminuîndu-se calitatea vieţii cadrelor didactice.
3. Examinînd prevederile contestate prin prisma normelor constituţionale şi în raport cu legislaţia naţională şi actele internaţionale în domeniul învăţămîntului, Curtea reţine următoarele.
Constituţia, consfinţind rolul Guvernului în stat, statuează că Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a statului şi exercită conducerea generală a administraţiei publice (art.96 alin.(1).
Potrivit art.3 pct.4) din Legea cu privire la Guvern nr.64-XII din 31 mai
199079, cu modificările şi completările ulterioare (în continuare – Legea
nr.64-XII), una din direcţiile principale ale activităţii Guvernului este elaborarea strategică a dezvoltării tehnico-ştiinţifice, promovarea unei politici naţionale în domeniul culturii, ştiinţei, tehnicii, tehnologiei, rezolvării problemelor reglementării de stat a progresului tehnico-ştiinţific.
Guvernul asigură condiţii social-economice, creează o bază tehnico-materială şi fonduri speciale pentru dezvoltarea învăţămîntului public, tineretului, culturii, ocrotirii sănătăţii, protecţiei mediului ambiant
(art.11 pct.4) din Legea nr.64-XII).
79

Veştile, 1990, nr.8, art.191
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Politica de stat în sfera învăţămîntului, organizarea şi funcţionarea
sistemului de învăţămînt sînt determinate şi reglementate prin Legea
învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 199580 (în continuare – Legea
nr.547-XIII).
Potrivit normelor legale, învăţămîntul în Republica Moldova constituie o prioritate naţională. Prin noţiunea de învăţămînt se înţelege un
proces organizat de instruire şi educare, prin care persoana atinge un
anumit nivel de pregătire fizică, intelectuală şi spirituală, stabilit de stat,
şi obţine certificatul respectiv de studii. Învăţămîntul este democratic şi
umanist, deschis şi flexibil, formativ-dezvoltativ şi se bazează pe valorile
culturii naţionale şi universale.
Art.40 din Legea nr.547-XIII stabileşte competenţa autorităţilor publice
în conducerea sistemului de învăţămînt, care include determinarea politicii de stat în sfera învăţămîntului şi aprobarea planului (comanda de stat)
de pregătire a cadrelor de specialitate în instituţiile de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate şi în cele de învăţămînt superior.
În conformitate cu art.3 din Legea nr.142-XVI din 7 iulie 2005 „Privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de dezvoltare profesională
şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt
superior, ciclul I”81, Guvernul a fost obligat să întreprindă măsurile necesare în vederea aplicării Nomenclatorului, parte componentă a standardelor de stat în domeniul pregătirii cadrelor, în instituţiile de învăţămînt
superior de stat şi private; să stabilească modul de coordonare a cotei de
pregătire a cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior private şi în cele
de stat pe bază de contract, cu achitarea taxei de studii.
Conform art.52 al Legii nr.317-XV din 18 iulie 2003 „Privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice
centrale şi locale”82, clauza de emitere stabileşte temeiul legal de emitere
a actului normativ.
Hotărîrea Guvernului nr.594 a fost adoptată, după cum rezultă din
preambulul ei, întru executarea Legii învăţămîntului nr.547-XIII din 21
iulie 1995, Legii nr.1070-XIV din 22 iunie 2000 „Privind aprobarea Nomenclatorului specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de
învăţămînt superior şi mediu de specialitate”83, Legii nr.142-XVI din 7
iulie 2005 „Privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare
profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile
de învăţămînt superior, ciclul I” şi pentru realizarea Programului de activitate al Guvernului pe anii 2005 – 2009 „Modernizarea ţării – bunăstarea
poporului”.
80
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M.O., 1995, nr.62-63, art.692
M.O., 2005, nr.101-103, art.476
M.O., 2003, nr.208 – 210, art.783
M.O., 2000, nr.94 –97, art.676

138

Prin actele menţionate, reglementarea procesului de înmatriculare în
instituţiile de învăţămînt a fost pusă în sarcina Guvernului, ca fiind necesară în scopul raţionalizării pregătirii specialiştilor pentru activităţile
economice necesare societăţii, al asigurării proporţionalităţii între pregătirea cadrelor şi oferta locurilor de muncă din ţară, al evitării formării
surplusului de cadre, ce creează dificultăţi la angajarea în cîmpul muncii
a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt, precum şi în scopul asigurării
unor studii competitive.
Astfel, Curtea constată că Guvernul a adoptat Hotărîrea nr.594 cu respectarea cadrului constituţional şi legal, în limitele competenţei ce-i incumbă.
4. Argumentele autorului sesizării, prin care se susţine că hotărîrea
Guvernului încălcă dreptul la învăţătură, sînt nefondate pentru următoarele motive.
Constituţia Republicii Moldova consacră expres dreptul la învăţătură,
care este asigurat prin învăţămîntul general obligatoriu, prin învăţămîntul liceal şi cel profesional, prin învăţămîntul superior, precum şi prin
alte forme de instruire şi de perfecţionare (art.35 alin.(1).
Curtea relevă că dreptul la învăţătură, ca un drept fundamental, presupune acordarea de şanse juridice egale tuturor oamenilor prin folosirea cu prioritate a criteriului competenţei profesionale şi interzicerea
discriminărilor sau privilegiilor.
În sensul art.35 alin.(5) din Constituţie, dreptul la învăţătură poate fi
realizat atît prin instituţiile de învăţămînt statale, cît şi prin cele nestatale, care se înfiinţează şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii. Potrivit art.35 alin.(7) din Constituţie, învăţămîntul liceal, profesional şi cel
superior de stat este egal accesibil tuturor, pe bază de merit.
Preluînd principiul constituţional al accesibilităţii învăţămîntului,
art.6 din Legea nr.547-XIII stipulează că dreptul la învăţătură este garantat, că statul asigură şanse egale de acces în instituţiile de stat de învăţămînt liceal, profesional, mediu de specialitate şi superior, în funcţie de
aptitudini şi capacităţi.
Legea nr.547-XIII statuează că organul central al administraţiei publice în domeniul învăţămîntului este Ministerul Educaţiei şi Tineretului,
de competenţa căruia, pe lîngă alte atribuţii, este elaborarea strategiei
şi promovarea politicii de stat în sfera învăţămîntului, stabilirea, în condiţiile legii şi de comun acord cu Ministerul Economiei şi Comerţului,
Ministerul Finanţelor, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, a cotelor
de admitere pe specializări în colegii şi în învăţămîntul universitar (art.41
alin.(1), alin.(5) lit.a) şi lit.h).
Curtea observă că aceste competenţe ale organului central de specialitate al administraţiei publice vizează atît instituţiile de învăţămînt
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finanţate de la bugetul de stat, cît şi cele private, fiindcă învăţămîntul privat are obligaţia strictă de a aplica standardele educaţionale de stat.
Pentru considerentele expuse este nefondată afirmaţia autorului sesizării că Guvernul poate să fixeze cote de înmatriculare doar pentru instituţiile de stat. După cum s-a menţionat anterior, procesul de organizare
şi de funcţionare a sistemului de învăţămînt este unic, avînd la bază standardele educaţionale de stat şi urmărindu-se scopul final – pregătirea
specialiştilor necesari societăţii.
Aşadar, prin instituirea cotelor de înmatriculare statul nu limitează
dreptul la învăţătură, deoarece persoanele au acces la studii în instituţiile
de învăţămînt superior, mediu de specialitate şi secundar profesional cu
condiţia că vor da dovadă de aptitudini şi capacităţi şi vor susţine probele
de admitere.
Contrar afirmaţiilor din sesizare, prevederile contestate sînt în deplină concordanţă cu art.13 pct.2 lit.b) din Pactul internaţional cu privire la
drepturile economice, sociale şi culturale din 16 decembrie 196684, potrivit căruia dreptul la învăţămîntul secundar tehnic şi profesional trebuie
să devină accesibil tuturor prin toate mijloacele potrivite şi, în special,
prin introducerea treptată a gratuităţii.
Învăţămîntul mediu de specialitate asigură pregătirea cadrelor de
specialitate cu caracter aplicativ pentru economia naţională şi sfera socială, iar şcoala profesională asigură instruirea profesională într-o profesie
sau cîteva profesii.
Admiterea la studii în colegii şi în şcoala profesională se face pe bază
de concurs, în condiţiile stabilite de Ministerul Educaţiei şi Tineretului.
Majorînd cotele de înmatriculare în instituţiile de învăţămînt mediu
de specialitate şi secundar profesional, Guvernul a urmărit scopul de a
asigura economia naţională cu specialişti în domeniile respective.
Dispoziţiile contestate nu contrazic nici prevederile art.4 al Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii din 23 iunie 1975 „Privind orientarea profesională şi pregătirea profesională în domeniul valorificării
resurselor umane”85 (ratificată prin Legea nr.480-XV din 28 septembrie
200186), conform cărora fiecare membru al Organizaţiei extinde treptat,
adaptează şi armonizează sistemele sale de pregătire profesională astfel,
ca acestea să corespundă cerinţelor tinerilor şi adulţilor privind pregătirea profesională pe parcursul întregii lor vieţi, în toate sectoarele economice, în toate ramurile activităţii economice şi la toate nivelurile de
calificare şi responsabilitate.
84
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Tratate internaţionale, 1998, vol.1, pag.18
Moldlex, Acte internaţionale: acorduri, tratate, convenţii
M.O., 2001, nr.130, art.955
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Fiind membră a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, Republica Moldova adoptă, dezvoltă şi coordonează politica şi programele de orientare
profesională şi de pregătire profesională, strîns legate de utilizarea forţei
de muncă, în special, prin intermediul serviciilor de stat de utilizare a
forţei de muncă. Politica şi programele respective stimulează şi permit
tuturor persoanelor, pe principii de egalitate şi fără discriminare, să-şi
dezvolte şi să-şi aplice capacităţile de muncă în interesele proprii şi în
conformitate cu aspiraţiile lor, luînd în considerare necesităţile societăţii.
5. Curtea nu poate reţine nici argumentul autorului sesizării privind
încălcarea de către Guvern a autonomiei universitare.
Potrivit art.35 alin.(6) din Constituţie, instituţiile de învăţămînt superior beneficiază de dreptul la autonomie.
Autonomia universitară constă în dreptul instituţiei de a se conduce,
de a-şi exercita libertăţile academice fără nici un fel de ingerinţe ideologice, politice şi religioase, de a-şi asuma un ansamblu de competenţe, obligaţii şi responsabilităţi în concordanţă cu opţiunile şi orientările
strategice naţionale ale dezvoltării învăţămîntului superior, cu progresul
ştiinţei şi tehnicii, al civilizaţiei regionale şi universale. Autonomia universitară se materializează în autonomia organizatorică şi funcţională, în
autonomia administrativă şi financiară.
O formă de realizare a autonomiei universitare este admiterea candidaţilor la studii (art.49 alin.(2) lit.d) din Legea nr.547-XIII). Legea învăţămîntului nu include în domeniile autonomiei universitare stabilirea
cotelor de înmatriculare.
Instituţiile de învăţămînt superior efectuează admiterea la ciclul I
prin concurs, în baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei
şi Tineretului.
Potrivit Legii nr.547-XIII, pentru admiterea candidaţilor la studii este
necesară stabilirea unor criterii generale, care decurg logic din apartenenţa tuturor instituţiilor de învăţămînt la sistemul naţional de învăţămînt, care are la bază standardele unice educaţionale de stat, precum
şi din finalitatea comună a întregului sistem de învăţămînt.
Criteriile de admitere sînt generale atît pentru instituţiile de învăţămînt de stat, cît şi pentru cele private. Potrivit art.36 alin.(8) din Legea
nr.547-XIII, admiterea în instituţiile de învăţămînt privat se efectuează
conform reglementărilor stabilite de Ministerul Educaţiei şi Tineretului
pentru instituţiile de stat.
Avînd în vedere prevederile art.16 din Constituţie, care consacră egalitatea în drepturi, fără privilegii şi fără discriminări, criteriile generale
pentru admiterea candidaţilor la studii nu pot fi decît unice, aceleaşi
pentru toate instituţiile de învăţămînt şi pentru toţi candidaţii.
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Stabilirea unor criterii diferite de admitere în instituţiile de învăţămînt
ar contraveni nu numai principiului constituţional al egalităţii în drepturi, dar şi unor prevederi ale Convenţiei pentru lupta împotriva discriminării în domeniul învăţămîntului, adoptată la 15 decembrie 1960 la
Paris87 (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.707-XII din 10 septembrie 199188), avînd ca rezultat „alterarea egalităţii de tratament în ceea ce
priveşte învăţămîntul” (art.1 pct.1 din Convenţie).
Instituţiile de învăţămînt, în realizarea autonomiei universitare, nu
pot devia de la acest sistem de exigenţe.
Din cele enunţate Curtea conchide că aprobarea de către Guvern a
cotelor de înmatriculare a studenţilor în instituţiile de învăţămînt superior (ciclul I) nu afectează principiul autonomiei universitare sub aspectul
admiterii la studii.
Limitarea admiterii în instituţiile de învăţămînt superior este practicată la scară internaţională. Acest drept este instituit în baza Anexei la
Prima Declaraţie cu privire la aplicarea Convenţiei Europene cu privire
la echivalarea diplomelor pentru admiterea în învăţămînt, adoptată la
Strasbourg, în 197489 (Convenţia menţionată a fost încheiată la Roma la
11 decembrie 195390).
Principiul „Numerus Clausus” (în traducere termenul înseamnă „limitări în număr”) se aplică la acele facultăţi unde admiterea este limitată
în funcţie de interesele statale şi economice. În majoritatea ţărilor care
au ratificat Convenţia guvernele decid asupra numărului de locuri disponibile sau numărului maxim de absolvenţi pentru anumite specialităţi,
impunînd un învăţămînt întemeiat pe cererea pieţei forţei de muncă.
6. Referitor la argumentele autorului sesizării despre încălcarea de către Guvern a principiului constituţional al liberei concurenţe prin adoptarea Hotărîrii nr.594, Curtea reţine următoarele.
Potrivit art.180 din Codul civil, instituţiile de învăţămînt sînt organizaţii necomerciale cu statut de persoană juridică, al căror scop este altul
decît obţinerea de venit.
Instituţiile de învăţămînt privat se pot înfiinţa, reorganiza sau desfiinţa la iniţiativa persoanelor fizice şi juridice, cu acordul Ministerului
Educaţiei şi Tineretului, în formele prevăzute de legislaţia civilă pentru
organizaţiile necomerciale. Învăţămîntul privat se organizează şi funcţionează pe principiul nonprofit şi aplică cu stricteţe standardele educaţionale de stat (art.36 alin.(1) şi alin.(3) din Legea nr.547-XIII).
Instituţiile de învăţămînt nu activează în sectorul economic în sensul
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direct al acestei noţiuni, prin care se înţelege un ansamblu de activităţi
umane desfăşurate în sfera producţiei, distribuţiei şi consumului bunurilor materiale şi serviciilor. Activitatea instituţiilor de învăţămînt constă în
contribuţia la dezvoltarea liberă, armonioasă a omului şi formarea personalităţii creative, care se poate adapta la condiţiile şi schimbările vieţii.
Legea nr.1103-XIV din 30 iunie 2000 „Cu privire la protecţia concurenţei”91 (în continuare – Legea nr.1103-XIV), în art.1 alin.(1) şi (2), reglementează relaţiile care exercită influenţă asupra concurenţei pe pieţele
de mărfuri, la care participă agenţi economici, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cetăţeni. Concurenţa este o întrecere,
în care acţiunile independente ale agenţilor economici limitează efectiv
posibilitatea fiecăruia dintre ei de a exercita influenţă unilaterală asupra
condiţiilor generale de circulaţie a mărfii pe piaţa respectivă, adică a raporturilor între doi sau mai mulţi producători, comercianţi etc., care luptă pentru acapararea pieţei, a clientelei în vederea obţinerii unui profit
maxim, iar concurenţa neloială reprezintă acţiunile agentului economic
de a obţine avantaje neîntemeiate în activitatea de întreprinzător, ceea
ce aduce sau poate aduce prejudicii altor agenţi economici sau poate
prejudicia reputaţia lor în afaceri.
Din cele relatate Curtea conchide că instituţiile de învăţămînt privat
nu au calitatea de agenţi economici şi nu se încadrează în nici una din
categoriile de subiecţi menţionate în Legea nr.1103-XIV, iar relaţiile dintre instituţiile de învăţămînt de stat şi privat nu cad sub incidenţa acestei
legi. Prin urmare, pentru relaţiile dintre instituţiile de învăţămînt este inaplicabil principiul constituţional al concurenţei loiale.
7. În ceea ce priveşte reducerea personalului didactic din instituţiile
de învăţămînt ca urmare a impunerii cotelor de înmatriculare, argument
specificat în sesizare, Curtea Constituţională menţionează că instituţiile
respective trebuie să dispună de atîtea cadre, cîte sînt necesare pentru
asigurarea procesului de învăţămînt.
Hotărîrea nr.594 nu are un impact asupra reducerii salariilor cadrelor
didactice din învăţămîntul privat, deoarece domeniul său de reglementare este altul şi nu vizează sub nici o formă acest aspect.
Prin urmare, Guvernul, pentru asigurarea realizării politicii în domeniul învăţămîntului, întru executarea Legii învăţămîntului, este în drept
să fixeze cote de înmatriculare a studenţilor şi elevilor în instituţiile de învăţămînt superior (ciclul I), mediu de specialitate şi secundar profesional
de stat şi privat cu finanţare în bază de contracte, avînd în vedere obiectivele economiei naţionale, necesităţile societăţii în specialişti şi cererea
de pe piaţa muncii.
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Pentru considerentele expuse, în temeiul art.140 din Constituţie,
art.26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.62 lit.a) şi art.68
din Codul jurisdicţiei constituţionale,
Curtea Constituţională
HOTĂRĂŞTE:
1. Se recunoaşte ca fiind constituţionale prevederile Hotărîrii Guvernului nr.594 din 28 mai 2007 „Cu privire la planurile de înmatriculare în
anul 2007 în instituţiile de învăţămînt superior (ciclul I), mediu de specialitate şi secundar profesional” cuprinse în punctul 1 subpunctele patru,
cinci şi şase, punctul 2 subpunctul doi şi în anexele nr.4–6.
2. Prezenta Hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de
atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 18 decembrie 2007.
Nr.30.

Dumitru PULBERE

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
Prin hotărîrea sa Curtea Constituţională a recunoscut constituţională
Hotărîrea Guvernului nr.594 din 28 mai 2007 şi, implicit, a îndreptăţit Guvernul în ceea ce priveşte stabilirea cotelor de înmatriculare a studenţilor
şi elevilor în instituţiile de învăţămînt în bază de contract în anul 2007.
Consider nefondată hotărîrea Curţii. În opinia mea, Curtea dispunea
de două alternative: fie să declare neconstituţională Hotărîrea Guvernului nr.594, fie să sisteze cauza.
1. Potrivit art.102 din Constituţie, hotărîrile Guvernului se adoptă
pentru organizarea executării legilor.
Realizarea de către Guvern a acestei prevederi constituţionale Curtea a
argumentat-o prin dispoziţiile Legii nr.64-XII din 31.05.1990 „Cu privire la
Guvern”. Însă această lege stipulează doar dreptul Guvernului de a crea o
bază tehnico-materială şi fonduri speciale pentru dezvoltarea învăţămîntului public, dar nicidecum dreptul de a interveni în procesul de învăţămînt.
Nici Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21.07.1995, specificată în
clauza de emitere a Hotărîrii nr.594, nu abilitează Guvernul cu atribuţia
de a institui cotele de înmatriculare în instituţiile de învăţămînt.
144

Potrivit art.41 din Legea învăţămîntului, organul central al administraţiei publice în domeniul învăţămîntului este Ministerul Educaţiei şi
Tineretului. Legea învăţămîntului consacră atribuţiile acestui minister
referitoare la procesul de instruire şi educaţie în instituţiile de învăţămînt
cu diverse forme de proprietate, însă nu-i conferă dreptul de a stabili cotele de înmatriculare în instituţiile de învăţămînt privat şi nici în cele de
stat, care, în baza art.49 din Legea învăţămîntului, dispun de statutul de
autonomie universitară şi care, în măsura posibilităţilor, cu respectarea
standardelor educaţionale de stat, pot efectua înmatricularea studenţilor
şi în bază de contract.
2. Legea învăţămîntului, în ansamblu, reglementează învăţămîntul de
stat de toate gradele. Reglementarea învăţămîntului privat poate fi considerată o excepţie. Art.36 din Legea învăţămîntului stipulează condiţiile
de înfiinţare, reorganizare şi activitate a instituţiilor de învăţămînt privat,
dar nu prevede pentru ele anumite cote de înmatriculare. Se ştie că instituţiile de învăţămînt privat aplică aceleaşi standarde educaţionale ca şi
instituţiile de învăţămînt de stat.
Trebuie remarcat faptul că Legea învăţămîntului nu prevede obligaţia
statului de a susţine învăţămîntul privat, se are în vedere asigurarea tehnico-materială, finanţarea procesului de învăţămînt etc. Hotărîrea Guvernului nr.923 din 04.09.2001 stabileşte condiţiile de plasare în cîmpul
muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de
specialitate, studiile cărora au fost finanţate de la bugetul de stat, fără
a viza absolvenţii instituţiilor de învăţămînt privat. Plasarea în cîmpul
muncii a absolvenţilor care au învăţat în bază de contract nu se efectuează în mod programat.
Mai mult ca atît, pct.5 al Hotărîrii nr.923 prevede că „agenţii economici privaţi, care vor angaja tinerii specialişti, repartizaţi anterior în sectorul public, în primii trei ani de activitate a acestora vor restitui integral
instituţiei de învăţămînt cheltuielile aferente formării lor în cazul cînd
aceştia nu le-au achitat personal”.
Referindu-se la Legea nr.142-XVI din 07.07.2005, Curtea face următoarea deducţie: „Prin actele menţionate, reglementarea procesului de
înmatriculare în instituţiile de învăţămînt a fost pusă în sarcina Guvernului, ca fiind necesară în scopul raţionalizării pregătirii specialiştilor
pentru activităţile economice necesare societăţii, al asigurării proporţionalităţii între pregătirea cadrelor şi oferta locurilor de muncă din ţară, al
evitării formării surplusului de cadre, ce creează dificultăţi la angajarea
în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt, precum şi în
scopul asigurării unor studii competitive”.
Este adevărat că prin Legea nr.142-XVI Guvernului i s-a atribuit un
şir de sarcini, însă acestea nu includ fixarea cotelor de înmatriculare în
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instituţiile de învăţămînt. Potrivit art.3 alin.3 din Legea nr.142-XVI „Guvernul va stabili modul de coordonare a cotei de pregătire a cadrelor în
instituţiile de învăţămînt superior private şi în cele de stat pe bază de
contract, cu achitarea taxei de studii”. Astfel, Guvernul avea obligaţia de
a stabili „modul de coordonare a cotei de pregătire a cadrelor”, dar nu de
a fixa cota propriu-zisă. Prin nici o lege Guvernul nu a fost învestit cu o
asemenea funcţie.
3. Curtea a analizat dreptul instituţiilor de învăţămînt la autonomie şi
a ajuns la concluzia că acest drept, statuat de art.35 alin.(6) din Constituţie, nu este îngrădit.
Remarcăm lipsa de necesitate a instituţiilor de învăţămînt privat de a
pretinde la autonomie în general şi la autonomie universitară în special,
deoarece aceste instituţii din start sînt autonome. Ele se formează şi obţin licenţă numai în cazul în care întrunesc toate condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii didactice, urmînd să aplice în mod obligatoriu
standardele educaţionale de stat, coordonate cu Ministerul Educaţiei şi
Tineretului. În învăţămîntul privat pot interveni doar autorităţile publice, în condiţiile prevăzute de lege.
Situaţia este diferită în cazul instituţiilor de învăţămînt superior de
stat, care cu adevărat dispun de dreptul la autonomie universitară. Conform art.49 alin.(1) din Legea învăţămîntului, „instituţiile de învăţămînt
superior de stat pot obţine statut de autonomie universitară, în modul
stabilit de Guvern”. Obţinînd acest statut, ele sînt în drept să-şi exercite
atribuţiile prevăzute de alineatele (2) şi (3) ale art.49, inclusiv să efectueze
„admiterea candidaţilor la studii”.
Conform art.96 din Constituţie, Guvernul „asigură realizarea politicii
interne şi externe a statului şi exercită conducerea generală a administraţiei publice”. În exercitarea acestor atribuţii Guvernul asigură finanţarea
sistemului de învăţămînt. Sursa principală de finanţare a sistemului de
învăţămînt de stat o constituie mijloacele bugetare. Finanţarea sistemului de învăţămînt de stat se efectuează în funcţie de necesităţile economiei naţionale în specialişti.
Pentru a asigura necesităţile economiei naţionale, Guvernul poate solicita instituţiilor de învăţămînt să pregătească anumite categorii de specialişti, însă nu poate îngrădi înmatricularea studenţilor în instituţiile de
învăţămînt, fie private, fie de stat, care dispun de autonomie universitară.
Această concluzie are drept suport actul intitulat „Procesul de la Bologna92”, la care Republica Moldova a aderat la 19.05.2005. Acest act îşi
propune să formeze către anul 2010 spaţiul european al învăţămîntului
superior, care, la rîndul său, va contribui la realizarea unui scop pe cît de
92
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ambiţios, pe atît de nobil – crearea în Europa a celei mai competitive şi
mai dinamice economii din lume.
Spiritul Procesului de la Bologna poate fi exprimat astfel: cu cît mai
mulţi oameni instruiţi are o societate, cu atît mai mari sînt beneficiile ei
şi cu atît mai valoroasă este investiţia în viitorul societăţii şi al statului.
Pentru considerentele expuse şi ţinînd cont de jurisprudenţa anterioară a Curţii (hotărîrile nr.6 din 06.02.2001, nr.20 din 12.04.2001, nr.44 din
02.12.2001, nr.21 din 18.04.2002, nr.35 din 24.09.2002, nr.17 din 05.08.2003,
nr.21 din 02.09.2004, nr.18 din 06.10.2005, nr.11 din 27.06.2007, nr.13 din
29.05.2007), Curtea Constituţională trebuia să declare neconstituţională
Hotărîrea Guvernului nr.594 din 28 mai 2007 integral.
4. În şedinţă reprezentantul permanent al Guvernului a propus Curţii
să sisteze cauza.
Menţionăm că hotărîrea contestată a fost adoptată la 28 mai 2007.
Autorul a depus sesizarea la Curtea Constituţională la 28 iunie 2007, specificînd ca „întrucît Hotărîrea Guvernului nr.594 a început să producă
efecte, solicit respectuos examinarea prezentei sesizări în mod prioritar”,
avînd în vedere faptul că prevederile contestate vizau înmatricularea studenţilor şi elevilor pentru anul de învăţămînt 2007.
Admiterea în instituţiile de învăţămînt superior are loc în lunile iulie-august şi finalizează la 1 septembrie, odată cu începerea anului de
studii.
Conform art.140 din Constituţie şi art.26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, hotărîrile Curţii Constituţionale produc efect numai
pentru viitor. Astfel, odată cu înmatricularea studenţilor şi elevilor pentru
anul de învăţămînt 2007 acţiunea prevederilor contestate s-a consumat
şi Curtea, în baza acestui fapt şi în corespundere cu jurisprudenţa sa anterioară (Decizia nr.3 din 11.02.1999, M.O. nr.22-23/16 din 04.03.1999),
avea obligaţia să sisteze cauza.
JUDECĂTOR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 18 decembrie 2007.
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Victor PUŞCAŞ

COMENTARIU

la Opinia Separată din 18.12.2007
Curtea Constituţională a pronunţat mai multe hotărîri (nr.27
din 29.09.1998, nr.37 din 02.07.1999, nr.63 din 23.11. 1995, nr.30 din
18.12.2007, nr.11 din 04.06.2009 şi altele) prin care au fost abordate mai
multe probleme din sfera realizării dreptului constituţional la studii
(art.35 al Constituţiei).
Problemele principale:
– asigurarea unor măsuri suplimnentare de asigurare şi protecţie socială a elevilor şi studenţilor,
– condiţiile de funcţionare a procesului educaţional în instituţiile de
învăţătmînt de stat şi cele private,
– stabilirea specialităţilor şi ale cotelor de înmatriculare în instituţiile de învăţătmînt cu finanţare de la buget şi prin contract, şi altele.
Nu prezintă o excepţie nici HCC nr.30 din 18.12.2007 care a recunoscut constituţională hotărîrea Guvernului nr.594 din 28.05.2007.
Astfel, şi după pronunţarea acestei hotărîri a CC RM, Guvernul a continuat să determine cotele de înmatriculare a studenţilor în instituţiile de
stat şi cele private, practic în fiecare an (nr. 673 din 06.06.2008, nr.443 din
28.05.2010, nr.312 din 27.05.2013).
În aspectul opiniei separate, a fost reorientată spre programarea instituţiilor de stat din învăţătmînt într-u realizarea prevederilor Codului
Educaţiei adoptat prin Legea nr.152 din 17.07.2014.
Totodată, legea a determinat principiile autonomiei instituţiilor de
învăţătmînt, nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi a specialiştilor, formele de organizare a învăţătmîntului superior, tipurile şi
categoriile instituţiilor, atribuţiile în domeniul educaţiei ale Guvernului
şi ale Ministerului Educaţiei, Curlturii şi Cercetării şi altele.
Progtramele educaţionale şi de instruire, precum şi nomenclatorul
specialităţilor este unul pentru instituţiile de stat, cît şi pentru cele private. Stabilirea cotelor de înmatriculare se prevede numai în cazul asigurării studiilor cu susţinerea din bugetul de stat.
În acest mod, Opinia separată expusă a fost realizată plenar.
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DECIZIE
asupra sesizării Curţii Supreme de Justiţie din 28.01.2008
Monitorul Oficial nr.28-29/4 din 08.02.2008
***
Curtea Constituţională în componenţa:
Dumitru PULBERE – preşedinte
Alina IANUCENCO – judecător
Victor PUŞCAŞ – judecător
Elena SAFALERU – judecător
Valeria ŞTERBEŢ – judecător-raportor
Ion VASILATI – judecător
cu participarea grefierului Victoria Botnariuc, examinînd în prealabil,
în baza art.44 din Codul jurisdicţiei constituţionale, sesizarea Curţii Supreme de Justiţie asupra excepţiei de neconstituţionalitate a art.82 alin.
(1) lit.i) din Codul muncii în redacţia Legii nr.269-XVI din 28 iulie 2006,
A CONSTATAT:
La 28 noiembrie 2007, la demersul Curţii de Apel Bălţi, Curtea Supremă de Justiţie a ridicat în faţa Curţii Constituţionale excepţia de neconstituţionalitate a art.82 alin.(1) lit.i) din Codul muncii în redacţia Legii
nr.269-XVI din 28 iulie 2006, conform căruia contractul individual de
muncă încetează în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor în caz
de atingere a vîrstei de 65 ani de către conducătorul unităţii de stat sau al
unităţii cu capital majoritar de stat.
În temeiul art.135 alin.(1) lit.g) din Constituţie şi art.4 alin.(1) lit.g),
art.24 şi art.25 lit.d) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, precum şi art.38 alin.(1) lit.d) şi art.39 din Codul jurisdicţiei constituţionale,
care stipulează competenţa în materie a Curţii Constituţionale şi subiecţii
cu drept de sesizare, Curtea reţine următoarele.
Autorul sesizării consideră că prin prevederile legale precitate se încalcă dispoziţiile art.43 alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova, care
stipulează că orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a
muncii, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la
protecţia împotriva şomajului.
Analizînd circumstanţele cauzei, Curtea a constatat că părţile implicate în litigiu sînt cetăţeanul Turcu Nicolae (reclamant) şi S.A. „Moldtelecom” (reclamat). Litigiul a fost examinat de către judecătoria municipiului Bălţi, care, prin Hotărîrea nr.2-134/2007 din 9 ianuarie 2007, a dispus
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restabilirea reclamantului în funcţia de jurisconsult la filiala „Moldtelecom” a Centrului de Telecomunicaţii Bălţi şi încasarea de la S.A. „Moldtelecom” a sumei de 25725 lei, care reprezintă salariul reclamantului
pentru întreaga perioadă de absenţă forţată de la lucru. S.A. „Moldtelecom” a atacat cu apel hotărîrea în cauză, solicitînd să fie anulată. Prin
încheierea nr.2a-472/07 din 26 iunie 2007 Colegiul Civil al Curţii de Apel
Bălţi a depus la Curtea Supremă de Justiţie un demers în vederea sesizării Curţii Constituţionale pentru controlul constituţionalităţii art.82 alin.
(1) lit.i) din Codul muncii, fără a concretiza obiectul sesizării, avînd în
vedere că la eliberarea din funcţie a lui Turcu Nicolae au fost aplicate
prevederile art.82 alin.(1) lit.i) din Codul muncii în redacţia Legii nr.8-XVI
din 9 februarie 200693, care la momentul ridicării excepţiei de neconstituţionalitate erau modificate prin Legea nr.269-XVI din 28 iulie 2006.
Curtea relevă că instanţa de judecată poate iniţia procedura pentru
controlul constituţionalităţii prevederilor unei legi, act normativ doar pe
cale de excepţie, ceea ce presupune aplicarea prevederilor contestate la
judecarea unui litigiu concret.
Înterpretînd prevederile art.135 alin.(1) lit.g) din Constituţie94, Curtea
Constituţională a arătat că excepţia de neconstituţionalitate exprimă o legătură organică, logică între problema de constituţionalitate şi fondul litigiului principal. Ea poate fi invocată ca incident din iniţiativa părţilor sau
din oficiu de instanţa de judecată. Elementele principale ale excepţiei de
neconstituţionalitate sînt: necesitatea efectuării unui control de constituţionalitate; existenţa raportului triunghiular între partea aflată în proces,
ale cărei drepturi sau interese au fost eventual lezate printr-o normă neconstituţională, instanţa de judecată, în faţa căreia se invocă neconstituţionalitatea, şi Curtea Constituţională, chemată să soluţioneze excepţia de
neconstituţionalitate; obiectul excepţiei de neconstituţionalitate.
În sesizarea sa, aprobată prin Hotărîrea nr.20 din 20 octombrie 2007,
Curtea Supremă de Justiţie a invocat argumentul că prevederile art.82
alin.(1) lit.i) din Codul muncii în redacţia Legii nr.269-XVI din 28 iulie
2006 urmează a fi aplicate de către instanţă la soluţionarea litigiului.
Potrivit art.24 din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art.39
din Codul jurisdicţiei constituţionale, sesizarea trebuie să fie motivată,
să cuprindă obiectul şi împrejurările pe care subiectul îşi întemeiază cerinţele, expunerea normelor legale şi a argumentelor care dovedesc că
norma contestată contravine Constituţiei.
Curtea constată că, deşi aparent sesizarea corespunde cerinţei principale pe care o implică procedura excepţiei de neconstituţionalitate,
93
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M.O. nr.83-86/362 din 02.06.2006.
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şi anume controlul concret de constituţionalitate, ea nu corespunde
exigenţelor legate de fondul problemei. Astfel, lipseşte legătura cauzală dintre litigiul în curs de examinare şi normele contestate, nu se argumentează în care aspect legat de litigiu urmează să se pronunţe Curtea
Constituţională.
Ridicînd excepţia de neconstituţionalitate, Curtea Supremă de Justiţie nu a ţinut cont de principiul neretroactivităţii legii, statuat de art.22
din Legea Supremă.
În Hotărîrea nr.32 din 29 octombrie 199895 privind interpretarea art.76
din Constituţia Republicii Moldova „Intrarea în vigoare a legii” Curtea
Constituţională a arătat că efectul legii în timp este ghidat de principiul
activităţii legii, potrivit căruia legea se aplică tuturor faptelor în timpul
în care se află în vigoare, are eficienţă deplină şi continuă din momentul
intrării în vigoare şi pînă la abrogarea ei. Legea nu se aplică faptelor săvîrşite înainte de intrarea ei în vigoare, adică nu are efect retroactiv. Ea
dispune numai pentru prezent şi viitor şi nu are efecte juridice pentru
trecut, cu excepţia legii penale şi administrative mai favorabile.
După cum a menţionat Curtea Constituţională, principiul neretroactivităţii legii, consacrat expres în art.22 din Constituţie, urmăreşte protejarea libertăţilor, contribuie la adîncirea securităţii juridice, a certitudinii
în raporturile interumane. Principala valoare a ordinii de drept constă în
posibilitatea oferită fiecăruia de a-şi conforma comportamentul regulilor
dinainte stabilite.
Potrivit art.6 alin.(1) din Codul civil în redacţia Legii nr.1107-XV din 6
iunie 200296, legea civilă nu are efect retroactiv. Ea nu modifică şi nici nu
suprimă condiţiile de constituire a unei situaţii juridice constituite anterior, nici condiţiile de stingere a unei situaţii juridice stinse anterior. De
asemenea, legea nouă nu modifică şi nu desfiinţează efectele deja produse ale unei situaţii juridice stinse sau în curs de realizare.
Curtea conchide că enunţurile expuse lasă fără obiect sesizarea Curţii
Supreme de Justiţie, fundamentată pe raportarea art.82 alin.(1) lit.i) din
Codul muncii la cauza supusă judecăţii în Curtea de Apel Bălţi.
În opinia Curţii, în sesizare se solicită controlul abstract al prevederilor legale, care, conform art.135 alin.(1) lit.g) din Constituţie, nu poate
face obiectul excepţiei de neconstituţionalitate.
Prin urmare, sesizarea nu corespunde cerinţelor art.24 din Legea cu
privire la Curtea Constituţională şi art.39 din Codul jurisdicţiei constituţionale, nu se încadrează în competenţa materială, expres prevăzută
de art.135 alin.(1) lit.g) din Constituţie, şi deci nu poate fi admisă spre
examinare.
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M.O. nr.100-102 din 12.12.1998.
M.O. nr.82-86/661 din 22.06.2002.

151

Conform prevederilor art.357 CPC, instanţa de apel are competenţa de a verifica corectitudinea constatării circumstanţelor de fapt ale
pricinii, aplicării şi interpretării normelor de drept material, precum şi
respectării normelor de drept procedural la judecarea pricinii în prima
instanţă, inclusiv ţinînd cont de poziţiile de drept relevante ale Curţii
Constituţionale cuprinse în hotărîrile sale anterioare.
Pentru considerentele expuse, conducîndu-se după prevederile
art.135 alin.(1) lit.g) din Constituţie, art.24, art.26 alin.(1) din Legea cu
privire la Curtea Constituţională, art.39, art.61 alin.(3) şi art.64 din Codul
jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională
DECIDE:
1. Nu se acceptă spre examinare în fond sesizarea Curţii Supreme de
Justiţie privind excepţia de neconstituţionalitate a art.82 alin.(1) lit.i) din
Codul muncii în redacţia Legii nr.269-XVI din 28 iulie 2006 „Pentru modificarea articolului 82 din Codul muncii al Republicii Moldova”.
2. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării, este definitivă, nu
poate fi supusă nici unei căi de atac şi se publică în „Monitorul Oficial al
Republicii Moldova”.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 28 ianuarie 2008.

Dumitru PULBERE

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
Curtea Constituţională a decis că sesizarea nu se încadrează în competenţa materială, expres prevăzută de art.135 alin.(1) lit.g) din Constituţie, şi de aceea nu poate fi admisă spre examinare.
Pentru o concluzie corectă era necesar ca la etapa examinării prealabile a sesizării să se stabilească începutul şi bazele raporturilor juridice
între părţi, conţinutul actului normativ aplicat la examinarea litigiului de
către instanţa de fond, actul normativ care va fi supus controlului constituţionalităţii.
Conform materialelor dosarului civil, prin ordinul din 07.11.2000, reclamantul Turcu Nicolae a fost angajat în aparatul C.T. Bălţi în calitate de
consultant juridic. Ulterior, prin ordinul din 08.06.2006, el a fost eliberat
din funcţie în baza art.82 alin.(1) lit.i) din Codul muncii în redacţia Legii
nr.8-XVI din 09.02.2006.
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Vom menţiona că pe parcursul activităţii reclamantului art.82 alin.(1)
lit.i) din Codul muncii a suportat cîteva modificări. Norma respectivă a
fost impusă prin noul Cod al muncii, adoptat prin Legea nr.154-XV din
28.09.2003, şi modificată prin legile nr.8-XVI din 09.02.2006 şi nr.269-XVI
din 28.07.2006.
În sesizare Curtea Supremă de Justiţie a solicitat exercitarea controlului constituţionalităţii art.82 alin.(1) lit.i) din Codul muncii în redacţia
Legii nr.269-XVI din 28.07.2006, care stipulează încetarea raporturilor de
muncă cu „conducătorul unităţii de stat sau al unităţii cu capital majoritar de stat”, prevedere care nu se referă la reclamant, el activînd în calitate de jurisconsult la o întreprindere cu capital majoritar de stat.
Instanţa de fond a dispus restabilirea reclamantului în funcţia deţinută, soluţionînd litigiul în baza art.82 alin.(1) lit.i) din Codul muncii în
redacţia Legii nr.8-XVI din 09.02.2006, care prevedea încetarea contractului individual de muncă în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor în caz de „pensionare a salariatului, conform legislaţiei în vigoare,
pentru limită de vîrstă ori vechime în muncă sau obţinere de către acesta a dreptului la pensie pentru limită de vîrstă ori vechime în muncă”.
Această prevedere a fost în vigoare de la 02.06.2006 pînă la 04.08.2006,
fiind aplicată de angajator la 08.06.2006 pentru concedierea reclamantului. Prin urmare, la momentul respectiv era în vigoare prevederea art.82
alin.(1) lit.i) în redacţia Legii nr.8-XVI din 09.02.2006, constituţionalitatea
căreia a fost contestată de reclamant în instanţa de apel.
Curtea de Apel a solicitat Curţii Supreme de Justiţie să ridice excepţia
de neconstituţionalitate a prevederii art.82 alin.(1) lit.i) din Codul muncii
fără a specifica în redacţia cărei legi.
La rîndul său, Curtea Supremă de Justiţie, fără a lua în considerare poziţiile instanţelor de fond şi de apel, a solicitat controlul constituţionalităţii prevederii art.82 alin.(1) lit.i) din Codul muncii în redacţia Legii nr.269XVI, neaplicată de nici o instanţă judecătorească în litigiul respectiv.
Eroarea comisă de Curtea Supremă de Justiţie a fost sesizată de Curtea Constituţională. În decizia Curţii Constituţionale se afirmă că Curtea
de Apel Bălţi a depus demersul la Curtea Supremă de Justiţie „avînd în
vedere că la eliberarea din funcţie a lui Turcu Nicolae au fost aplicate
prevederile art.82 alin.(1) lit.i) din Codul muncii în redacţia Legii nr.8-XVI
din 9 februarie 2006”.
De asemenea, în decizia sa Curtea Constituţională a invocat art.6 alin.
(1) din Codul civil privind neretroactivitatea legii, care nu este susceptibil
aplicării la litigiul în cauză, fiindcă art.6 alin.(4) din Codul civil stipulează
clar că „în cazul situaţiilor juridice contractuale în curs de realizare la
data intrării în vigoare a legii noi, legea veche va continua să guverne153

ze natura şi întinderea drepturilor şi obligaţiilor părţilor, precum şi orice
alte efecte contractuale, dacă legea nouă nu prevede altfel”, prevedere
aplicată de instanţa de fond.
Potrivit art.40 alin.(3) din Codul jurisdicţiei constituţionale, „dacă sesizarea contravine cerinţelor art.39, Preşedintele Curţii Constituţionale
primeşte sesizarea, propunînd subiectului să lichideze neajunsurile, sau
o respinge”. În cazurile cînd neajunsurile nu pot fi lichidate sau cauza nu
este de competenţa Curţii Constituţionale, sesizarea este respinsă.
Prin scrisoare Curtea Constituţională trebuia să propună Curţii Supreme de Justiţie să concretizeze obiectul sesizării şi, în funcţie de aceasta, să includă sesizarea în ordinea de zi pentru examinare în fond.
JUDECĂTOR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 28 ianuarie 2008.
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Victor PUŞCAŞ

AVIZ
asupra proiectului de lege pentru completarea art.81 alin.(1)
din Constituţia Republicii Moldova nr. 1 din 03.04.2008
Monitorul Oficial nr.74-75/6 din 11.04.2008
***
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională în componenţa:
Dumitru PULBERE – preşedinte, judecător-raportor
Alina IANUCENCO – judecător-raportor
Victor PUŞCAŞ – judecător
Elena SAFALERU – judecător
Valeria ŞTERBEŢ – judecător
Ion VASILATI – judecător
cu participarea grefierului Victoria Botnariuc-Trelea, deputatului în
Parlament Dumitru Diacov, unul din autorii sesizării, reprezentantului
permanent al Parlamentului la Curtea Constituţională Ion Mîţu, în conformitate cu prevederile art.135 alin.(1) lit.c) şi art.141 alin.(1) lit.b) din
Constituţie, art.4 alin.(1) lit.c) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) şi art.16 alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale,
a examinat în şedinţă plenară publică sesizarea deputaţilor în Parlament
Dumitru Diacov, Dumitru Ivanov, Valentina Buliga, Marcel Raducan, Oleg
Ţulea, Valeriu Guma, Efim Agachi, Lora Grosu, Vitalia Pavlicenco, Valentina Cuşnir, Ion Neagu, Zoia Jalbă, Gheorghe Susarenco, Vladimir Filat, Valentina Stratan (Golban), Serafim Urechean, Alexandru Oleinic, Ion Guţu,
Anatol Ţăranu, Valeriu Cosarciuc, Iurie Bolboceanu, Ion Pleşca, Anatolie
Onceanu, Vasile Colţa, Vasile Grozav, Leonid Bujor, Alexandru Lipcan, Vladimir Ciobanu, Vladimir Braga, Ivan Banari, Dumitru Braghiş, Vasile Pîntea, Oleg Serebrian, Igor Klipii, Vasile Balan, Veaceslav Untilă pentru avizarea proiectului de lege privind completarea art.81 alin.(1) din Constituţie.
Prin decizia Curţii Constituţionale din 26 noiembrie 2007 sesizarea a
fost acceptată spre examinare în fond.
În procesul examinării preliminare a sesizării Curtea Constituţională a solicitat puncte de vedere Parlamentului, Preşedintelui Republicii
Moldova, Guvernului, Ministerului Justiţiei, Institutului de Istorie, Stat şi
Drept al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.
Curtea Constituţională, avînd competenţa de a se pronunţa asupra
iniţiativelor de revizuire a Constituţiei, examinînd sesizarea grupului de
deputaţi, proiectul de lege anexat, audiind informaţia judecătorilor-raportori şi argumentele participanţilor la şedinţă,
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A CONSTATAT:
1. La 25 octombrie 2007 un grup de 36 de deputaţi în Parlament, în
baza art.141 alin.(1) lit.b) din Constituţie, a depus spre avizare la Curtea
Constituţională un proiect de lege pentru completarea art.81 alin.(1) din
Constituţia Republicii Moldova cu următoarea prevedere: „Pe perioada
exercitării mandatului Preşedintele Republicii este obligat să-şi suspende activitatea în partidele politice şi organizaţiile politice”.
2. Autorii iniţiativei de revizuire a Constituţiei argumentează necesitatea operării acestei completări prin înţelegerea la care au ajuns formaţiunile politice în cadrul dialogului politic purtat în campania electorală
din 2005 privind suspendarea calităţii de membru al partidului politic de
către persoana care va fi aleasă în funcţia de Preşedinte al ţării.
Autorii proiectului de lege susţin că „importanţa realizării acestei
înţelegeri vine din conştientizarea unui adevăr fundamental ce ţine de
modelul parlamentar de structurare a puterii, adoptat şi fixat în Legea
Supremă a Republicii Moldova”.
Calitatea de membru sau de conducător al unui partid, în opinia lor,
împiedică Preşedintele ţării să-şi îndeplinească funcţia de garant al stabilităţii şi echilibrului proceselor social-politice, de arbitru imparţial, îl
determină să se plaseze în procesul politic de partea formaţiunii sale.
Ţările cu tradiţii democratice veritabile, susţin ei, stipulează expres în
Constituţie interdicţia pentru Preşedintele ţării de a ocupa o altă funcţie
politică, inclusiv de partid.
3. Examinînd proiectul de lege prin prisma atribuţiei stipulate de
art.135 alin.(1) lit.c) din Constituţie, în baza căreia Curtea Constituţională se pronunţă prin aviz asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei,
Curtea reţine următoarele.
Potrivit art.141 alin.(1) lit.b) din Constituţie, revizuirea Legii Supreme
poate fi iniţiată de un număr de cel puţin o treime de deputaţi în Parlament. Avînd în vedere că Parlamentul Republicii Moldova este compus
din 101 deputaţi, iar iniţiativa de revizuire a Constituţiei provine de la 36
de deputaţi în Parlament, care reprezintă mai mult de o treime din numărul deputaţilor, Curtea constată că sesizarea întruneşte condiţia formală cumulativă impusă de dispoziţia constituţională precitată.
4. Raportat la art.142 alin.(1), potrivit căruia dispoziţiile privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi cele referitoare
la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin referendum, cu votul majorităţii cetăţenilor înscrişi în listele
electorale, şi art.142 alin.(3) din Legea Supremă, în sensul căruia Constituţia nu poate fi revizuită pe durata stării de urgenţă, de asediu şi de război, proiectul de lege pentru completarea art.81 alin.(1) din Constituţie
se înscrie în limitele revizuirii impuse de dispoziţiile constituţionale.
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5. Analizînd proiectul de lege sub aspectul conformităţii cu dispoziţiile art.142 alin.(2) din Constituţie, care statuează că nici o revizuire nu
poate fi făcută, dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora, şi raportîndu-l la
dispoziţiile cuprinse în art.1 alin.(3), art.5 alin.(1), art.15, art.16 alin.(2),
art.32 alin.(1) şi art.41 alin.(1) din Constituţie, Curtea reţine următoarele.
Proiectul de lege constituţională prevede incompatibilitatea calităţii
de Preşedinte al ţării cu apartenenţa la un anumit partid sau organizaţie
politică pe perioada exercitării mandatului.
Potrivit art.1 alin.(3) din Constituţie, 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.
Art.5 alin.(1) din Constituţie statuează că democraţia în Republica
Moldova este exercitată în condiţiile pluralismului politic.
Pluralismul politic presupune posibilitatea cetăţenilor statului de a-şi
realiza dreptul la libertatea de opinii politice prin intermediul formaţiunilor politice în care se pot asocia.
În contextul dispoziţiilor constituţionale enunţate, semnificaţia statului de drept implică garantarea funcţionării democraţiei şi a pluralismului politic, inclusiv asigurarea libertăţii de opinie şi a exprimării, a
dreptului la asociere în partide şi în alte organizaţii social-politice, care
sînt parte inalienabilă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului proclamate de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, consfinţite şi garantate de Constituţia Republicii Moldova.
Pentru realizarea exigenţelor statului de drept, este necesară respectarea unui şir de reguli, printre care: consacrarea, garantarea şi exercitarea efectivă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, aceasta însemnînd
că statul trebuie să asigure fiecărui om posibilitatea reală de a se bucura
de toate drepturile şi libertăţile fundamentale.
Art.32 alin.(1) din Constituţie garantează oricărui cetăţean libertatea
gîndirii, a opiniei, precum şi libertatea exprimării în public prin cuvînt,
imagine sau prin alt mijloc posibil.
Libertăţile garantate de norma constituţională enunţată pot fi realizate atît personal, cît şi prin intermediul partidelor sau al altor formaţiuni
social-politice, în care cetăţenii se pot asocia.
Astfel, potrivit art.41 alin.(1) din Constituţie, cetăţenii se pot asocia
liber în partide şi în alte organizaţii social-politice. Ele contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor şi, în condiţiile legii,
participă la alegeri.
Legea privind partidele politice nr.294-XVI din 21 decembrie 200797
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stipulează în art.1 alin.(1) şi alin.(2) că partidele politice sînt asociaţii benevole ale cetăţenilor Republicii Moldova, care, prin activităţi comune
şi în baza principiului liberei participări, contribuie la conceperea, exprimarea şi realizarea voinţei lor politice. Fiind institute democratice ale
statului de drept, ele promovează valorile democratice şi pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei publice, participă prin înaintarea şi
susţinerea candidaţilor la alegeri şi la constituirea autorităţilor publice,
stimulează participarea cetăţenilor la alegeri, participă, prin reprezentanţii lor, la exercitarea în mod legal a puterii în stat.
Aşadar, una din căile de accedere a cetăţenilor la guvernare pentru
realizarea unor idealuri etice şi sociale sînt partidele politice, care au devenit un atribut indispensabil al sistemului politic din Republica Moldova şi reprezintă o formă de asociere esenţială pentru buna funcţionare a
democraţiei. Partidele şi alte organizaţii social-politice sînt egale în faţa
legii în drepturile şi în responsabilităţile lor faţă de societate. Drept confirmare a acestui fapt sînt alegerile pentru Parlamentul Republicii Moldova, în cadrul cărora, începînd cu anul 1998, toţi deputaţii au fost aleşi
în baza listelor de partid.
Abilitarea persoanei cu un drept în funcţie de opinia şi apartenenţa
sa politică contravine principiilor universalităţii şi egalităţii, statuate de
art.15 şi art.16 alin.(2) din Constituţie.
Universalitatea recunoaşterii şi apărării drepturilor omului, consacrată în art.15 din Constituţie, impune acelaşi tratament faţă de toţi cetăţenii, care, potrivit art.16 alin.(2) din Legea Supremă, sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine
etnică, apartenenţă politică etc. Prin urmare, ca cetăţean al Republicii
Moldova, şeful statului are dreptul de a deţine această funcţie, indiferent
de apartenenţa sa politică.
Curtea observă că acordul încheiat între formaţiunile politice cu privire la funcţia de Preşedinte al Republicii, invocat de către autorii sesizării în argumentarea proiectului de lege, nu are relevanţă sub aspect
constituţional.
În ceea ce priveşte afirmaţia autorilor proiectului de lege că „atunci
cînd Preşedintele ţării este membru de partid şi, cu atît mai mult, exercită funcţie de partid, el este tentat să se implice în dialogul politic în mod
părtinitor”, Curtea menţionează că aceasta este combătută de dispoziţiile Legii Supreme, care prevăd, ca garanţii împotriva oficializării oricărui
partid politic, că partidele şi alte organizaţii social-politice sînt egale în
faţa legii şi nici o ideologie nu poate fi instituită ca ideologie oficială a
statului (art.5 alin.(2) şi art.41 alin.(2).
În afară de aceasta, art.41 alin.(7) din Constituţie stipulează expres
că funcţiile publice ai căror titulari nu pot face parte din partide se sta158

bilesc prin lege organică. Legea organică a serviciului public nr.443-XIII
din 04.05.95 (republicată în „Monitorul Oficial” din 09.12.2005, pag.9) nu
stipulează incompatibilitatea funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova cu calitatea de membru de partid (Anexa nr.4 „Funcţiile de demnitate
publică”).
Locul şi rolul Preşedintelui Republicii sînt strict determinate de Constituţie.
Prevederile constituţionale cuprinse în art.77 stipulează că Preşedintele Republicii este şeful statului, reprezintă statul şi este garantul suveranităţii, independenţei naţionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale a
ţării. Obligativitatea de a respecta aceste deziderate şi de a demonstra
devotament faţă de întreaga naţiune sînt consfinţite în jurămîntul pe care-l depune Preşedintele ţării în faţa Parlamentului şi a Curţii Constituţionale, în conformitate cu prevederile art.79 alin.(2) din Constituţie.
Constituţia atribuie Preşedintelui Republicii un şir de împuternici importante în diverse domenii, care determină participarea sa nemijlocită
la formarea puterilor în stat şi intervenţia reală în procesul politic.
Astfel, art.78 din Constituţie abilitează Preşedintele Republicii cu
dreptul de a dizolva Parlamentul şi de a stabili data alegerilor în noul Parlament, în cazul în care succesorul său nu poate fi ales.
Conform art.85 alin.(1) din Constituţie, Preşedintele Republicii poate
dizolva Parlamentul şi în cazul imposibilităţii formării Guvernului sau al
creării de dificultăţi la adoptarea legislaţiei.
Potrivit dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art.86, Preşedintele
Republicii poartă tratative şi ia parte la negocieri, încheie tratate internaţionale în numele Republicii Moldova şi le prezintă, în modul şi în termenul stabilit prin lege, spre ratificare Parlamentului, exercită atribuţii
importante în domeniul relaţiilor diplomatice.
Art.87 din Constituţie prevede că Preşedintele Republicii este comandantul suprem al forţelor armate şi are un şir de atribuţii în acest domeniu.
În condiţiile stipulate de art.98 din Legea Supremă, Preşedintele Republicii desemnează candidatul la funcţia de Prim-ministru, numeşte
Guvernul. În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a funcţiei,
Preşedintele Republicii revocă şi numeşte, la propunerea Prim-ministrului, unii membri ai Guvernului.
Potrivit art.116 alin.(2) din Constituţie, judecătorii instanţelor judecătoreşti se numesc în funcţie de Preşedintele Republicii, la propunerea
Consiliului Superior al Magistraturii.
De menţionat că, potrivit dispoziţiilor constituţionale ale articolului
89, în cazul săvîrşirii unor fapte prin care încalcă prevederile Constituţiei,
Preşedintele Republicii poate fi demis de către Parlament.
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În contextul argumentelor expuse în nota informativă, Curtea remarcă că astfel de state, ca SUA, Franţa, Italia, Austria, Letonia, Cehia ş.a.,
care au o democraţie avansată, partide politice puternice şi diferite sisteme de alegere a Preşedintelui, nu stipulează în Constituţie incompatibilitatea funcţiei de Preşedinte al ţării cu activitatea în partidele politice şi
acest fapt nu influenţează calitatea democraţiei şi a pluralismului politic
în aceste state.
Curtea observă că Constituţia Republicii Moldova, ca Lege Supremă, prin conţinutul său amplu, consfinţeşte principiile fundamentale
ale vieţii economice, politice, sociale şi juridice a statului. Modificarea
şi completarea ei este oportună doar în cazul în care anumite prevederi
constituţionale devin un impediment în garantarea şi realizarea acestor principii. Calitatea de membru al unui partid politic nu împiedică
Preşedintele ţării să asigure stabilitatea şi echilibrul proceselor social-politice.
Aşadar, proiectul de lege constituţională pentru completarea art.81
alin.(1) din Constituţie cu norma privind obligativitatea Preşedintelui
Republicii de a-şi suspenda activitatea în partidul sau organizaţia politică pe perioada exercitării mandatului nu corespunde rigorilor art.142
alin.(2) din Constituţie. Norma propusă pentru a fi introdusă în Constituţie este de natură să conducă la suprimarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului garantate de art.32 alin.(1) şi art.41
alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova.
Pentru considerentele expuse şi avînd în vedere că, potrivit art.141
alin.(2) din Constituţie, proiectele de legi constituţionale se prezintă Parlamentului numai cu avizul Curţii Constituţionale, în temeiul art.26 alin.
(1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.61 alin.(1) şi art.63
alin.(1) lit.a) din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională, cu votul a cinci judecători, pronunţă următorul
AVIZ:
1. Iniţiativa de revizuire a Constituţiei provenind de la 36 de deputaţi
în Parlament este conformă prevederilor art.141 alin.(1) lit.b) din Constituţie şi, împreună cu avizul Curţii Constituţionale, poate fi înaintată
Parlamentului.
2. Proiectul de lege constituţională pentru completarea art.81 alin.(1)
din Constituţie cu propoziţia: „Pe perioada exercitării mandatului Preşedintele Republicii Moldova este obligat sa-şi suspende activitatea în
partidele politice şi organizaţiile politice” contravine dispoziţiilor constituţionale ale art.142 alin.(2).
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3. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac,
intră în vigoare la data adoptării şi se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 3 aprilie 2008.
Nr.1.

Dumitru PULBERE

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
Curtea Constituţională a dat aviz negativ proiectului de lege pentru
completarea art.81 alin.(1) din Constituţie, iniţiat de un grup de 36 de
deputaţi.
Nu pot fi de acord cu concluziile colegilor mei atît în ceea ce priveşte
aspectul formal, cît şi aspectul material al proiectului de lege.
Concluzia Curţii asupra aspectului formal al proiectului de lege este
expusă în pct.1 al dispozitivului avizului, prin care Curtea a recunoscut
conformitatea iniţiativei de revizuire cu dispoziţiile constituţionale ale
art.141 şi a decis că aceasta „poate fi prezentată Parlamentului”.
Însă alin.(2) art.141 din Constituţie prevede următoarele: „Proiectele
de legi constituţionale vor fi prezentate Parlamentului numai împreună
cu avizul Curţii Constituţionale, adoptat cu votul a cel puţin 4 judecători.” Din analiza textuală a acestei norme constituţionale rezultă fără
echivoc că este vorba de proiectele avizate pozitiv de Curtea Constituţională. Prin urmare, subiecţii cu dreptul de iniţiativă de revizuire a Constituţiei prezintă Parlamentului numai proiecte de legi care nu contravin Constituţiei, votate de cel puţin 4 judecători, nicidecum cele avizate
negativ.
În sensul criticii formulate aici, drept confirmare serveşte practica
anterioară a Curţii Constituţionale de interpretare a normei cuprinse în
alin.(2) art.141 din Constituţie98.
98 Avizul nr.1 din 17.03.97 „Asupra proiectului de lege constituţională privind modificarea
unor articole din Constituţia Republicii Moldova”. M.O., 1997, nr.21, art.10
Avizul nr.1 din 10.06.98 „La iniţiativa de completare a art.73 din Constituţia Republicii
Moldova”. M.O., 1998, nr.56-59, art.25.
Avizul nr.1 din 09.02.99 „Asupra proiectului de lege constituţională privind modificarea
unor articole din Constituţia Republicii Moldova”. M.O., 1999, nr.19-21, art.11.
Avizul nr.3 din 11.05.99 „Asupra proiectului de lege constituţională pentru modificarea
art.127 din Constituţia Republicii Moldova”. M.O., 1999, nr.53-54, art.35.
Avizul nr.1 din 12.02.2002 „Asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completa-
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Partea materială a avizului se compune din aspectul jurisdicţional şi
cel politic. Aspectul jurisdicţional vizează problemele de drept privind
oportunitatea proiectului de lege constituţională. Acest aspect implică,
în primul rînd, analiza corespunderii formale a proiectului de lege cu
dispoziţiile art.141 din Constituţie. Cu deducţia Curţii asupra analizei
sub raportul prevederilor alin.(1) art.141 din Constituţie, expusă în pct.1
din dispozitiv, sînt de acord, cu excepţia, bineînţeles, a sintagmei „poate
fi prezentată Parlamentului”.
În al doilea rînd, Curtea Constituţională a analizat proiectul de lege
sub raportul dispoziţiilor constituţionale privind limitele de revizuire a
Constituţiei şi a ajuns la concluzia, după părerea mea, eronată că proiectul de lege încalcă alin.(2) art.142 din Constituţie, susţinînd că „Abilitarea persoanei cu un drept în funcţie de opinia şi apartenenţa sa politică
contravine principiilor universalităţii şi egalităţii, statuate în art.15,
art.16 alin.(2) din Constituţie”.
Din afirmaţia Curţii se desprinde ideea că Preşedintele Republicii
Moldova trebuie să beneficieze de un tratament egal cu toţi cetăţenii ţării, astfel încît el să poată fi membru de partid, să dispună de dreptul şi,
evident, de obligaţia statutară de a promova ideologia formaţiunii sale
politice, de a ocupa o funcţie de conducere în aceasta etc.
Sînt de părere că prevederile art.1 alin.(3), art.5 alin.(1), art.16 alin.(2),
art.32 alin.(1) şi art.41 alin.(1) din Constituţie, invocate de Curte, trebuiau
să fie interpretate în alt mod. Egalarea Preşedintelui Republicii Moldova,
atît în drepturi, cît şi în responsabilităţi, cu toţi cetăţenii este incorectă.
În comparaţie cu ceilalţi funcţionari ai statului, Preşedintele Republicii
Moldova dispune de imunitate deplină, atît în timpul exercitării mandatului, cît şi după expirarea lui.
Conform Constituţiei, şeful statului deţine trei funcţii importante: de
reprezentare, de garant al statului şi al Constituţiei şi de mediere. Marcate de o semnificaţie majoră pentru întreaga societate, majoritatea atribuţiilor exercitate de Preşedintele Republicii Moldova se deosebesc de
atribuţiile altor persoane învestite cu demnitate publică. Astfel, deşi Republica Moldova, după regimul politic, este parlamentară, nici Preşedintele Parlamentului, nici Prim-ministrul nu exercită unipersonal atribuţii
atît de importante ca Preşedintele. Astfel, potrivit Legii Supreme, Preşedintele Republicii Moldova convoacă sesiuni extraordinare, desemnează
candidaturi la funcţia de Prim-ministru, efectuează remanieri guvernamentale, negociază şi încheie tratate internaţionale, este comandantul
rea Constituţiei Republicii Moldova”. M.O. 2002, nr.27-28, art.2.
Avizul nr.2 din 30.07.2002 „Asupra iniţiativei de revizuire a Constituţiei”. M.O. 2002,
nr.115-116, art.22.
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suprem al forţelor armate, promulgă legile, îndeplineşte alte atribuţii, de
remarcat – mult mai largi decît cele expuse în aviz.
Realizarea celor trei funcţii poate fi încredinţată numai unui arbitru
naţional, deoarece ele vizează întregul popor, dar nu doar membrii unui
partid. Din aceste considerente funcţia de şef al statului nu poate fi echivalată cu funcţiile exercitate de alţi cetăţeni şi funcţionari. Şeful statului
are nu numai privilegii exprimate prin imunitate deplină şi garanţii materiale şi sociale speciale, dar şi responsabilităţi şi restricţii sub formă de
incompatibilităţi, la care este supus şi la care ulterior poate fi supus de
către constituanta legislativă.
Odată cu constituirea statalităţii şi proclamarea suveranităţii99, prin
Decretul cu privire la puterea de stat100 s-a reglementat că „în R.S.S. Moldova nu se admite:
– cumularea funcţiilor de conducere în organele puterii din stat şi
administraţiei de stat cu orice alt post în organizaţiile de stat şi cooperatiste, în partidele politice şi în organizaţiile şi mişcările social-politice;
– sistemul conducerii de partid şi conducerii politice de altă natură în
organele de stat şi de ocrotire a normelor de drept, în organele securităţii
statului, în formaţiunile militare şi militarizate, la întreprinderi, instituţii
şi organizaţii;
– apartenenţa judecătoriilor şi altor lucrători ai organelor de stat pentru ocrotirea normelor de drept la partidele politice şi la mişcările social-politice.”
Conceptual, aceste restrîngeri şi incompatibilităţi trebuiau să fie reglementate prin lege, după cum prevede art.41 alin.(7) din Constituţie. Pentru membrii Curţii de Conturi101, membrii Comisiei Electorale Centrale,102
judecători,103 lucrătorii organelor securităţii statului,104 colaboratorii Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat,105 membrii Consiliului de administrare al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare,106 colaboratorii Serviciului de

99

100
101
102
103

104

105

106

Declaraţia suveranităţii Republicii Sovietice Socialiste Moldova. Veştile nr.8 din
23.06.1990, art.192.
Veştile nr.8 din 27.07.1990, art.209
Legea nr.312-XIII din 08.12.94 „Privind Curtea de Conturi”, M.O., 1995, nr.7, art.77
Legea nr.1381-XIII din 21.11.1997 „Codul Electoral”, M.O., 1997, nr.81, art.667
Legea nr.544-XIII din 20.07.1995 „Cu privire la statutul judecătorului”, M.O., 1995,
nr.59-60, art.664
Legea nr.619-XIII din 31.10.1995 „Privind organele securităţii statului”, M.O., 1997,
nr.10-11, art.115
Legea nr.1457-XIV din 28.01.1998 „Cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat”,
M.O., 1998, nr.12-13, art.54
Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare”, M.O.,
1999, nr.22-23, art.91
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Informaţii şi Securitate,107 militari,108 ofiţerii de urmărire penală,109 ofiţerii
de informaţii şi securitate110 şi alte categorii legislaţia prevede incompatibilitatea funcţiei deţinute cu apartenenţa la un partid politic.
Potrivit avizului emis de Curte, proiectul de lege încalcă dreptul constituţional al Preşedintelui Republicii Moldova de a face parte dintr-un partid politic sau organizaţie social-politică. În legătură cu această concluzie
a Curţii apare o întrebare firească: cum rămîne cu respectarea aceluiaşi
drept a sute de persoane care deţin funcţiile enumerate mai sus? Răspunsul îl găsim în art.54 din Constituţie, care consacră caracterul excepţional
al restrîngerii exerciţiului unor drepturi sau libertăţi. Acest articol permite
restrîngerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi pentru anumite persoane, în scopuri care implică asigurarea protecţiei unor valori sociale şi
umane incontestabile: drepturile, libertăţile şi demnitatea altor persoane,
securitatea naţională ş.a. Astfel, proiectul, care permite restrîngerea dreptului Preşedintelui ţării de a fi membru de partid, urmăreşte garantarea
aceluiaşi drept al altor persoane, fiindcă, în exerciţiul funcţiei, Preşedintele Republicii Moldova deţine pîrghii reale pentru favorizarea ideologiei
partidului său şi limitarea, prin aceasta, a ideologiilor altor partide politice. Proiectul de lege constituţională corespunde alin.(4) art.54 din Constituţie, pentru că nu obligă Preşedintele să-şi părăsească partidul, ci doar
să-şi suspende activitatea în el pe durata mandatului. O astfel de interpretare este în concordanţă cu practica anterioară a Curţii Constituţionale111.
În această ordine de idei consider eronată invocarea în aviz a Legii
serviciului public. Anexa nr.4 la această lege cuprinde doar lista funcţiilor de demnitate publică, dar nu şi statutele acestora. Alin.(3) art.3 din
Legea serviciului public stipulează expres că „acţiunea prezentei legi nu
se extinde asupra Preşedintelui Republicii Moldova”. O restrîngere în
sensul proiectului de lege poate fi stabilită prin Legea nr.1111-XIII din
20.02.1997 „Privind asigurarea activităţii Preşedintelui Republicii Moldova”112 sau prin altă lege cu privire la statutul Preşedintelui Republicii
Moldova.
107

108

109

110

111

112

Legea nr.753-XIV din 23.12.1999 „Privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova”, M.O., 1999, nr.156, art.764
Legea nr.162-XVI din 22.07.2005 „Cu privire la statutul militarilor”, M.O., 2005, nr.129131, art.618
Legea nr.333-XVI din 10.11.2006 „Privind statutul ofiţerului de urmărire penală”, M.O.,
2006, nr.195-198, art.918
Legea nr.170-XVI din 19.07.2007 „Privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate”,
M.O., 2007, nr.171-174, art.667
HCC nr.21 din 20.09.2007, M.O., 2007, nr.153-156, art.18;
HCC nr.10 din 19.02.2002, M.O., 2002, nr.33-35, art.3;
HCC nr.18 din 29.06.2004, M.O., 2002, nr.108-111, art.19 ş.a.
M.O., 1997, nr.16-17, art.180
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Consider neîntemeiată şi referirea Curţii la practica SUA, Franţei,
Italiei şi altor state. Aceste state nu au stipulat expres în Constituţie incompatibilitatea funcţiei de Preşedinte cu cea de membru de partid, însă
unele state au consacrat o astfel de prevedere în acte normative sau cutume constituţionale.
Vom accentua că problema în cauză necesită a fi studiată prin prisma
sistemului de guvernare: prezidenţial, precum sînt SUA şi aproape toate
statele din America Latină ş.a. şi în care şeful de stat este de asemenea
şeful guvernului; semiprezidenţial – Franţa, Finlanda, Austria, Portugalia, Polonia, România; parlamentar – Grecia, Germania, Elveţia, Suedia,
Republica Moldova etc., în care şefului de stat îi revine rolul de mediator.
Astfel, admisibilitatea apartenenţei şefului de stat la un partid sau a deţinerii de către acesta şi a funcţiei de lider de partid depinde de sistemul
constituţional de guvernare existent în stat.
În al treilea rînd, în practica mondială şi îndeosebi în cea europeană
se atestă tendinţa ca Preşedintele, imediat după depunerea jurămîntului, să se retragă din rîndurile partidului său. În acest sens este elocvent
gestul Preşedintelui Franţei, Nicolas Sarkozy. Deşi Constituţia Franţei
nu-l obligă să renunţe la calitatea de lider de partid, la 14 mai 2007, după
inaugurarea sa, el a prezentat partidului său „Uniunea pentru o Mişcare
Populară” o declaraţie, din care citez:
„Preşedintele republicii trebuie să fie omul naţiunii, şi nu omul partidului.
...În momentul în care am fost ales Preşedinte al republicii şi înainte de
a prelua funcţia de Preşedinte, nu mai pot rămîne în fruntea partidului.
...Funcţia de şef de stat mă determină să încetez a exercita funcţia de
preşedinte al UMP.
...Sînt obligat să vă părăsesc. Fac acest lucru, pentru că este singura
modalitate de a servi cu adevărat Franţa”113.
Astfel, reglementarea legislativă privind compatibilitatea sau incompatibilitatea funcţiei de şef de stat cu cea de lider sau membru de partid
este o problemă de oportunitate şi ţine exclusiv de competenţa Parlamentului, aceasta poate fi operată fie în Constituţie, fie într-o lege organică.
În al patrulea rînd, examinînd oportunitatea proiectului de lege, Curtea Constituţională trebuia să se pronunţe şi asupra respectării unităţii
materiei constituţionale. Consider că proiectul de lege cu privire la completarea art.81 alin.(1) din Constituţie corespunde acestor rigori. Prevederea proiectului de lege nu intră în contradicţie cu alte norme constituţionale, mai mult ca atît, ea se înscrie logic în dispoziţiile art.1 alin.(3),
care statuează pluralismul politic ca valoare supremă, art.5 alin.(1), care
113

http://sarkozy.fr/press/index.php?mode=cview&cat_id=3&press_id=170&lang=fr
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consacră incompatibilitatea pluralismului politic cu dictatura şi, în special, cu totalitarismul, art.41 alin.(7), care prevede posibilitatea stabilirii
incompatibilităţii funcţiilor publice cu calitatea de membru de partid, şi
art.54 din Constituţie, în care sînt specificate condiţiile ce trebuie respectate la impunerea prin lege a unor astfel de incompatibilităţi.
În baza celor expuse, consider că proiectul de lege constituţională trebuia să obţină un aviz favorabil, deoarece se încadrează în limitele de
revizuire a Constituţiei. De asemenea, consider că adoptarea legii constituţionale cu privire la suspendarea calităţii de membru de partid de către
Preşedintele Republicii pe durata exercitării mandatului este o problemă
de oportunitate şi ţine de resortul Parlamentului Republicii Moldova.
JUDECĂTOR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 3 aprilie 2008.

Victor PUŞCAŞ

COMENTARIU
la Opinia Separată din 03.04.2008
Opinia separată a fost dictată nu numai de argumentele invocate în
hotărîrea pronunţată de către CC RM, dar şi de evoluţia evenimentelor
de depolitizare a puterii de stat, provocată de restructurarea şi democratizarea societăţii începută la mijlocul anilor 80.
Prin decretul Presedintelui Sovietului Suprem al RSSM din 25.08.1989,
a fost dat startul pluripartitismului şi pluralismului politic.
La 10 mai 1990 a fost exclus art.6 din Constituţia RSSM din 15.04.1978,
care stabilea ca forţa conducătoare şi indrumătoare a societăţii sovietice,
nucleul ei politic era partidul comunist, fiind înlocuit cu reglementarea
„partidlee politice, alte organizaţii obşteşti şi mişcări de masă participă la
elaborarea politicii republicii, la conducerea treburilor de stat şi obştesti
prin reprezentanţii lor, aleşi în sovietele de deputaţi ai poporului, precum
şi sub alte forme”.
Totodată, depolitizarea şi deideologizarea societăţii a luat amploare
odată cu constituirea noului Parlament (aprilie 1990) ales în mod democratic, şi adoptarea actelor istorice: Declaraţia de suveranitate din 23 iunie 1990 şi Declaraţia cu privire la puterea de stat din 27 iulie 1990.
Îndeosebi merită să fie menţionat Decretul care a fundamentat principiile deideologizării puterii de stat, depolitizării colectivelor de muncă
şi de învăţămînt, dar şi separarea ramurilor puterii de stat.
Decretul a interzis cumularea funcţiilor de conducere în organele puterilor de stat şi administraţiei de stat cu orice alt post în organizaţiile
166

de stat şi cooperatiste, în partidele politice şi în organizaţiile şi mişcările
social-politice.
Însă aceste idei nu şi-au găsit locul necesar în Constituţie şi legsilaţia
naţională, cu toate că potrivit art.41 alin.(7) – „(7) Funcţiile publice ai căror titulari nu pot face parte din partide se stabilesc prin lege organică”.
Indiferent de sistemul de guvernare: prezidenţial, semiprezidenţial
sau parlamentar, incompatibilitatea funcţiei de Preşedinte al ţării cu cea
de membru de partid, necesită o rezolvare.
După pronunţarea HCC nr.7 din 04.03.2016 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi ale Legii nr.1115 din 05.07.2000 cu privire la
modificarea şi completarea Constituţiei RM (modul de alegere a Preşedintelui), prin Codul electoral republicat în temeiul art.II al Legii nr.147
din 15.07.2016, in anul 2018 este prezentat cu un nou continut al art.123,
unde alin.(2) stipulează „Pînă la validarea mandatului, candidatul ales
la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, prezintă Curţii Constituţionale confirmarea faptului că nu este membru al vreunui partid politic şi
nu îndeplineşte nici o altă funcţie publică sau privată”.
În Hotărîrea CC RM nr.34 din 13.12.2016 (pct.197) este stipulat faptul că „la 24 noiembrie 2016 domnul Igor DODON a informat Curtea, în
ordinea stabilită de lege, despre încetarea calităţii de membru de partid”,
mandatul de Preşedinte al Republicii Moldova al Domnului DODON fiind validat.
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HOTĂRÎRE
asupra excepţiei de neconstituţionalitate a prevederii pct.3)
alin.(1) art.401 din Codul de procedură penală
al Republicii Moldova nr. 9 din 20.05.2008
Monitorul Oficial nr.99-101/7 din 06.06.2008
***
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională în componenţa:
Dumitru PULBERE – preşedinte, judecător-raportor
Alina IANUCENCO – judecător
Victor PUŞCAŞ – judecător
Elena SAFALERU – judecător
Valeria ŞTERBEŢ – judecător
Ion VASILATI – judecător
cu participarea grefierului Victoria Botnariuc-Trelea, reprezentantului Curţii Supreme de Justiţie, Svetlana Filincova, reprezentanţilor permanenţi al Parlamentului, Ion Mîţu şi al Guvernului, Nicolae Eşanu, la
Curtea Constituţională, călăuzindu-se de art.135 alin.(1) lit.g) din Constituţie, art.4 alin.(1) lit.g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională,
art.4 alin.(1) lit.g) şi art.16 alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a
examinat în şedinţă plenară deschisă excepţia de neconstituţionalitate a
prevederii pct.3) alin.(1) art.401 din Codul de procedură penală.
Drept temei pentru examinarea dosarului a servit sesizarea Curţii Supreme de Justiţie asupra excepţiei de neconstituţionalitate depusă la 21
februarie 2008, în conformitate cu prevederile art.24 şi art.25 din Legea
cu privire la Curtea Constituţională şi art.38 şi art.39 din Codul jurisdicţiei constituţionale.
Prin decizia Curţii Constituţionale din 10 martie 2008 sesizarea a fost
acceptată spre examinare în fond şi înscrisă în ordinea de zi.
În procesul examinării preliminare a sesizării Curtea Constituţională
a solicitat puncte de vedere Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului, Ministerului Justiţiei, Procuraturii Generale, Centrului
pentru Drepturile Omului, Centrului de Drept al Avocaţilor, Institutului
de Reforme Penale.
Examinînd materialele dosarului, audiind informaţia prezentată de
judecătorul-raportor şi explicaţiile participanţilor la proces, Curtea Constituţională
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A CONSTATAT:
1. Curtea Supremă de Justiţie, în temeiul art.135 alin.(1) lit.a) şi lit.g)
din Constituţie, a sesizat Curtea Constituţională pentru controlul constituţionalităţii prevederilor pct.3) şi pct.4) alin.(1) art.401 din Codul de
procedură penală (în continuare – CPP), adoptat prin Legea nr.122-XV
din 14 martie 2003114.
În şedinţa plenară a Curţii Constituţionale reprezentantul Curţii Supreme de Justiţie a concretizat obiectul sesizării, solicitînd exercitarea
controlului constituţionalităţii prevederii pct.3) alin.(1) art.401 CPP în
procedura excepţiei de neconstituţionalitate.
În articolul 401 CPP sînt specificate persoanele care pot declara apel.
Potrivit prevederii contestate a pct.3) alin.(1) art.401 CPP, poate declara
apel partea vătămată, în ce priveşte latura penală în cazurile în care procesul penal se porneşte doar la plîngerea prealabilă a acesteia în condiţiile legii.
Din sesizare rezultă că la Curtea Supremă de Justiţie se află în proces de judecare recursul în anulare înaintat de reprezentantul părţii vătămate, Grigoriev Eugenia, împotriva hotărîrilor irevocabile pronunţate
de Colegiul lărgit penal al Curţii Supreme de Justiţie la 6 iunie 2007 şi de
Curtea de Apel Chişinău la 28 noiembrie 2006.
La judecarea recursului în anulare Plenul Curţii Supreme de Justiţie
urma să aplice art.452 CPP în coroborare cu pct.3) alin.(1) art.401 CPP.
În şedinţa Plenului Curţii Supreme de Justiţie reprezentantul părţii
vătămate a invocat neconstituţionalitatea pct.3) alin.(1) art.401 CPP, arătînd că norma respectivă contrazice dispoziţiile constituţionale cuprinse
în art.16 privind egalitatea în drepturi, art.20 privind accesul liber la justiţie, art.26 privind dreptul la apărare, art.54 privind restrîngerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art.119 privind exercitarea căilor
de atac, deoarece prin neadmiterea introducerii apelului sau recursului
pune partea vătămată în condiţii inegale în raport cu alţi participanţi la
procesul penal.
Prin încheierea din 17 decembrie 2007 Plenul Curţii Supreme de Justiţie a ridicat în faţa Curţii Constituţionale excepţia de neconstituţionalitate, suspendînd judecarea recursului în anulare.
2. Raportînd prevederea contestată la normele constituţionale, la dispoziţiile actelor internaţionale şi legislaţiei interne în domeniu, Curtea
Constituţională reţine următoarele.
Republica Moldova a proclamat protejarea şi promovarea drepturilor
omului drept principii democratice fundamentale. Conform art.1 alin.
(3) din Constituţie, Republica Moldova este un stat de drept, democratic,
114

M.O., 2003, nr.104-110, art.447
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în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare
a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori
supreme şi sînt garantate.
Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului
se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica
Moldova este parte (art.4 alin.(1) din Constituţie).
Potrivit prevederii contestate a pct.3) alin.(1) art.401 CPP, partea vătămată nu este în drept să introducă apel sau recurs în anulare conform
prevederilor art.452 CPP, decît în cazurile în care procesul penal a fost
pornit în baza plîngerii sale.
Curtea consideră această normă drept neconstituţională pentru următoarele motive.
Un principiu de bază al statului de drept este principiul universalităţii
drepturilor şi libertăţilor consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi al
obligaţiilor prevăzute de acestea (art.15 din Constituţie).
Potrivit art.59 alin.(1) CPP, parte vătămată este considerată persoana
fizică căreia i s-a cauzat prin infracţiune un prejudiciu moral, fizic sau
material, recunoscută în această calitate, conform legii, cu acordul victimei. Minorul căruia i s-a cauzat prejudiciu prin infracţiune va fi considerat parte vătămată fără acordul său.
În Recomandarea nr.(85) 11 a Comitetului de Miniştri al Consiliului
Europei cu privire la poziţia victimei în cadrul dreptului penal şi procedurii penale, adoptată la 28.06.1985, se subliniază că funcţia de bază a
justiţiei penale trebuie să fie soluţionarea cererilor victimelor şi apărarea
intereselor acestora, victima trebuie să dispună de dreptul de a cere organelor competente reexaminarea deciziei privind neurmărirea penală sau
de dreptul de a iniţia urmărirea individuală.
Conform CPP, partea vătămată este parte în procesul penal. Procesul
penal are ca scop protejarea persoanei, societăţii şi statului de infracţiuni, precum şi protejarea persoanei şi societăţii de faptele ilegale ale
persoanelor cu funcţii de răspundere în activitatea lor legată de cercetarea infracţiunilor presupuse sau săvîrşite, astfel ca orice persoană care
a săvîrşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o
persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală şi condamnată
(art.1 alin.(2).
Potrivit definiţiei expuse în pct.29) art.6 CPP, parte în proces sînt persoane care în procesul penal exercită funcţii de acuzare sau apărare în
baza egalităţii în drepturi şi a principiului contradictorialităţii.
Art.24 CPP stipulează că părţile participante la judecarea cauzei au
drepturi egale, fiind învestite de legea procesuală penală cu posibilităţi
egale pentru susţinerea poziţiilor lor. Instanţa de judecată pune la baza
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sentinţei numai acele probe la cercetarea cărora părţile au avut acces în
egală măsură. Părţile în procesul penal îşi aleg poziţia, modul şi mijloacele de susţinere a ei de sine stătător, fiind independente de instanţă, de
alte organe ori persoane.
Curtea Constituţională relevă că la etapa urmăririi penale drepturile
părţii vătămate sînt asigurate, inclusiv dreptul de a ataca ordonanţa privind refuzul de a începe urmărirea penală.
Art.20 din Constituţie stipulează că orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva
actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.
CPP, de asemenea, prevede, în alin.(1) art.19, că orice persoană are
dreptul la examinarea şi soluţionarea cauzei sale în mod echitabil, în termen rezonabil, de către o instanţă independentă, imparţială, legal constituită, care va acţiona în conformitate cu Codul.
Limitînd dreptul unei părţi în procesul penal de a exercita căile de
atac, prevederea pct.3) alin.(1) art.401 CPP încalcă principiul constituţional al accesului liber la justiţie.
Conform art.54 din Constituţie, în Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului
şi cetăţeanului. Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor
restrîngeri decît celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim
recunoscute ale dreptului internaţional şi sînt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii
publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării
drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării
informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.
Restrîngerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii.
Prevederile alin.(2) al art.54 din Constituţie nu admit restrîngerea
drepturilor proclamate în art.20-24 din Constituţie.
Prin urmare, aşa cum stipulează art.20 din Constituţie, nici o lege nu
poate îngrădi accesul persoanei la justiţie, fie persoană fizică sau juridică, fie inculpat sau parte vătămată.
Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale115 admite stabilirea prin legislaţia internă a limitărilor
dreptului de acces la o instanţă judiciară cu condiţia ca limitările să nu
afecteze dreptul în substanţa sa, să urmărească un scop legitim, să existe
un raport de proporţionalitate între măsurile restrictive şi scopul urmărit.
Curtea reţine că această condiţie nu este respectată prin prevederea
pct.3) alin.(1) art.401 CPP şi subliniază că este responsabilitatea statului
ca prin legislaţia sa să instituie toate garanţiile necesare pentru ca per115

Tratate internaţionale, 1998, vol.1.
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soana să se simtă protejată, oferindu-i şansa sigură de a-şi revendica în
justiţie un drept constituţional lezat, indiferent de faptul dacă este inculpat sau parte vătămată, dacă procesul a fost declanşat la iniţiativa sa sau
a altei persoane.
Potrivit art.26 din Constituţie, dreptul persoanei la apărare este garantat, fiecare om avînd dreptul să reacţioneze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor şi libertăţilor sale. Fiind un element esenţial al dreptului la un proces echitabil, dreptul la apărare este
un drept fundamental, care nu poate fi îngrădit.
Curtea relevă că prevederea contestată din CPP opreşte în realitate
partea vătămată de a apela la instanţele judecătoreşti, de a fi apărată şi de
a se prevala de toate garanţiile procesuale, care într-o societate democratică condiţionează procesul echitabil.
Folosirea căilor de atac este garantată de art.119 din Constituţie, părţile interesate şi organele de stat competente fiind în drept să exercite
căile de atac, în condiţiile legii, împotriva hotărîrilor judecătoreşti.
Prin prevederea pct.3) alin.(1) art.401 CPP partea vătămată este lipsită
de acest drept constituţional. Curtea relevă că nu există o justificare obiectivă şi rezonabilă pentru condiţionarea exercitării de către partea vătămată
a căilor ordinare de atac exclusiv cu privire la latura penală şi numai în
cazul în care procesul penal a fost iniţiat la plîngerea prealabilă a acesteia.
Prevederile CPP abilitează procurorul cu atribuţia de a contesta necondiţionat sentinţele judecătoreşti.
În cazurile nespecificate în art.276 „Pornirea urmăririi penale în baza
plîngerii victimei” din CPP, apărarea drepturilor şi intereselor legitime
ale părţii vătămate este lăsată în exclusivitate la discreţia procurorului.
Dacă procurorul, din anumite motive, nu exercită căile ordinare şi extraordinare de atac, interesele legitime ale părţii vătămate, care, potrivit
prevederii criticate, nu este în drept să introducă apel sau recurs, rămîn
neprotejate. În cazul abţinerii procurorului de a folosi căile de atac, se
reduce controlul judiciar asupra instanţelor inferioare, creşte riscul neremedierii erorilor judiciare.
De remarcat în contextul acestei cauze că Curtea Constituţională s-a
pronunţat asupra necesităţii garantării şi protejării dreptului persoanei
la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime (art.20 din Constituţie) şi a dreptului său la apărare (art.26 din Constituţie) în multiple hotărîri ale sale (nr.20 din 16 iunie 1997116, nr.22 din 30
iunie 1997117, nr.10 din 17 martie 1998118, nr.16 din 28 mai 1998119, nr.8 din
116
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15 februarie 2000120, nr.7 din 13 februarie 2001121, nr.46 din 24 noiembrie
2002122, nr.12 din 19 iunie 2003123, nr.2 din 19 februarie 2004124).
Astfel, în temeiul enunţurilor expuse, Curtea Constituţională apreciază că prevederea pct.3) alin.(1) art.401 CPP aduce atingere dispoziţiilor
constituţionale privind accesul liber la justiţie (art.20), privind dreptul
la apărare (art.26), privind restrîngerea exerciţiului unor drepturi sau al
unor libertăţi (art.54), privind exercitarea căilor de atac împotriva hotărîrilor judecătoreşti (art.119).
Pentru considerentele expuse, în temeiul art.140 din Constituţie,
art.26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.61, art.62 şi
art.68 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională
HOTĂRĂŞTE:
1. Se declară neconstituţională prevederea: „...în ce priveşte latura penală în cazurile în care procesul penal se porneşte doar la plîngerea prealabilă a acesteia în condiţiile legii” din pct.3) alin.(1) art.401 din Codul
de procedură penală.
2. Prezenta hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de
atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în „Monitorul Oficial
al Republicii Moldova”.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 20 mai 2008.
Nr.9.

Dumitru PULBERE

PCC-01/4g

20 mai 2008

ADRESĂ
La 21.02.2008 Curtea Supremă de Justiţie a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederii pct.3) alin.(1)
art.401 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (în continuare – CPP).
Prin Hotărîrea din 20.05.2008 Curtea Constituţională a apreciat prevederea „...în ce priveşte latura penală în cazurile în care procesul penal
se porneşte doar la plîngerea prealabilă a acesteia în condiţiile legii” din
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M.O., 2000, nr.24-26, art.11
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M.O., 2002, nr.170-172, art.30
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pct.3) alin.(1) art.401 CPP ca fiind neconstituţională pentru motivul că
limitează dreptul părţii vătămate de a se folosi de toate garanţiile procesuale, care într-o societate democratică condiţionează procesul echitabil, subliniind că este responsabilitatea statului ca prin legislaţia sa să
instituie toate garanţiile necesare pentru ca persoana să-şi poată revendica în justiţie un drept constituţional lezat, indiferent de faptul dacă este
inculpat sau parte vătămată, dacă procesul a fost declanşat la iniţiativa sa
sau a altei persoane.
Neconstituţionalitatea prevederii pct.3) alin.(1) art.401 CPP determină necesitatea stipulării în art.60 CPP a dreptului părţii vătămate de a
declara apel sau, după caz, recurs privind latura penală a cauzei.
În procesul examinării dosarului Curtea a constatat unele lacune în
titlul III, cap.I „Partea acuzării” din CPP.
Art.58 CPP defineşte noţiunea „victimă” şi descrie drepturile şi obligaţiile procesuale penale ale victimei. Conform alin.(1), se consideră victimă orice persoană fizică sau juridică, căreia, prin infracţiune, i-au fost
aduse daune morale, fizice sau materiale. Drepturile de care beneficiază
victima sînt concretizate în alin.(3) al aceluiaşi articol, pct.5) al căruia stipulează că victima are dreptul”să ceară de la organul de urmărire penală
să fie recunoscută ca parte vătămată în cauza penală dacă este persoană
fizică”, omiţînd în mod nejustificat persoana juridică.
Persoana juridică este omisă şi din dispoziţiile art.59 alin.(1) CPP, care
consideră parte vătămată numai persoana fizică căreia i s-a cauzat prin
infracţiune un prejudiciu moral, fizic sau material, recunoscută în această calitate, la cererea victimei.
Propunerea de a recunoaşte persoanei juridice calitatea de parte vătămată prin art.58 alin.(3) pct.5) şi art.59 alin.(1) CPP are drept reper art.219
CPP, potrivit căruia acţiunea civilă în procesul penal poate fi intentată la
cererea persoanelor fizice sau juridice cărora le-au fost cauzate prejudicii
materiale, morale sau, după caz, le-a fost adusă daună reputaţiei profesionale nemijlocit prin fapta (acţiunea sau inacţiunea) interzisă de legea
penală sau în legătură cu săvîrşirea acesteia (alin.1).
Curtea reţine atenţia Parlamentului asupra omisiunilor semnalate şi
oportunităţii de a opera modificări în Cod în sensul arătat mai sus.
Pentru considerentele expuse, în temeiul art.281 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.79 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională solicită Parlamentului să examineze prezenta
adresă şi, în termenul stabilit de lege, să aducă la cunoştinţa Curţii decizia adoptată asupra acesteia.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
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Dumitru PULBERE

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
Prin Hotărîrea din 20 mai 2008 Curtea Constituţională a declarat prevederea „...în ce priveşte latura penală în cazurile în care procesul penal
se porneşte doar la plîngerea prealabilă a acesteia în condiţiile legii” din
pct.3) alin.(1) art.401 al Codului de procedură penală (în continuare –
CPP) ca fiind contrară art.20, 26, 54 şi 119 din Constituţie, precum şi unor
prevederi din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia
europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (în continuare – Convenţia europeană).
Consider hotărîrea Curţii Constituţionale nefondată pentru motivul
că problema privind dreptul părţii vătămate de a ataca latura penală a
sentinţei nu este o problemă de constituţionalitate, ci de oportunitate şi
ţine de competenţa legislativului.
Textul legal contestat vizează partea vătămată şi este cuprins într-o
normă limitativă, care concretizează cazurile şi persoanele care pot declara apel asupra sentinţelor penale. Interdicţia privind depunerea apelului de către partea vătămată se referă doar la latura penală a sentinţei,
exceptînd cazurile cînd procesul penal a fost pornit la plîngerea prealabilă a părţii vătămate. Latura penală, în cadrul procesului penal, se compune din calificarea infracţiunii, acuzarea şi pedeapsa inculpatului. Prin
prevederile art.401 CPP legislatorul a respectat principiul dreptului procesual penal al acuzării mixte, aplicabil în Republica Moldova, iar pentru
categoriile de cauze, cînd procesul penal nu porneşte la plîngerea prealabilă a părţii vătămate, a aplicat principiul acuzării publice, conform
căruia latura penală reprezintă o problemă de interes public, şi nu privat.
Potrivit principiului acuzării publice, raporturile de drept penal apar
doar între stat şi infractor, iar între partea vătămată şi infractor astfel
de raporturi apar doar atunci şi în măsura în care prin infracţiune s-a
cauzat un prejudiciu patrimonial sau nepatrimonial. Rolul de acuzator
de stat, conform acestui principiu, se încredinţează unei autorităţi publice, în sistemul nostru de drept – procurorului, care antrenează partea
vătămată în proces fără a-i atribui funcţia de acuzare. Deşi pînă a fi calificată parte vătămată victima are dreptul de a depune plîngere, ea nu are
dreptul de a efectua nemijlocit urmărirea în instanţă a persoanei care i-a
cauzat un prejudiciu.
O altă componentă a laturii penale este pedeapsa penală. Potrivit
art.61 din Codul penal, scopul pedepsei penale nu este răzbunarea pentru săvîrşirea infracţiunii. Într-o societate civilizată, unde acuzarea este
publică, partea vătămată nu poate pretinde la „răzbunare privată”. Par175

tea vătămată nu poate impune instanţei ce pedeapsă să aplice faţă de
inculpat, dar poate cere recunoaşterea acestuia ca vinovat pentru a putea
invoca aplicarea dispoziţiilor legale privind latura civilă.
Statul, cu respectarea Constituţiei şi a tratatelor internaţionale la care
este parte, are dreptul să stabilească condiţiile şi principiile de bază ale
desfăşurării procesului penal, însă acestea trebuie să fie intercorelate şi
să nu afecteze unitatea materiei procesual penale. În baza acestor raţionamente, consider că prin hotărîrea adoptată Curtea Constituţională a
deviat de la principiul integrităţii legislaţiei procesual penale şi a ignorat
principiul acuzării publice.
Subliniind încă o dată că problema care face obiectul sesizării este o
problemă de oportunitate şi ţine de competenţa exclusivă a Parlamentului, consider că prin hotărîrea adoptată Curtea a impus Parlamentului
noi rigori constituţionale contrare conceptului iniţial al CPP. În consecinţă legislatorul va fi nevoit să modifice, după acelaşi concept, şi alte
prevederi care vizează instituţii ale dreptului procesual penal, ca acordul
de recunoaştere a vinovăţiei, amnistia ş.a., în care va trebui să stipuleze
luarea în considerare a opiniei părţii vătămate, care prin hotărîrea Curţii
este egalată în drepturi cu procurorul. De asemenea, va trebui să acorde
părţii vătămate aceleaşi garanţii procesuale de care beneficiază inculpatul şi acuzatul.
Deşi în partea descriptivă a hotărîrii art.16 din Constituţie, invocat de
către autorul sesizării, nu este menţionat, expunînd conţinutul art.6, 19,
24 ş.a. din CPP, Curtea, de fapt, promovează aceeaşi idee – egalitatea în
drepturi a părţilor în procesul penal.
Motivîndu-şi hotărîrea, Curtea a citat, în opinia mea, formal unele
norme din Constituţie şi tratatele internaţionale, deoarece nu a arătat legătura cauzală între dreptul pretins a fi lezat al părţii vătămate şi normele
constituţionale invocate.
Astfel, invocînd Convenţia europeană, Curtea nu a precizat care normă convenţională vizează drepturile victimei în proces şi consider că nici
nu a aplicat-o în corespundere cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (în continuare – CEDO), conform căreia în procesul penal
de protecţia Convenţiei beneficiază doar persoanele acuzate de săvîrşirea unei infracţiuni. Art.6 al Convenţiei europene se aplică faţă de victimă numai dacă este lezat un drept sau un interes legal direct al acesteia.
Drept exemplu poate fi adus cazul Perez versus Franţa, în care CEDO a
constatat că Convenţia europeană nu oferă un drept la „răzbunarea privată” sau la actio popularis. Astfel, dreptul de a cere urmărirea penală
sau condamnarea terţelor persoane nu poate fi exercitat separat. Acesta
trebuie să fie inseparabil de exercitarea de către partea vătămată a drep176

tului de a intenta o acţiune civilă în dreptul intern, chiar dacă aceasta are
drept obiect reparaţia simbolică sau protejarea unui drept civil, precum
ar fi dreptul la „buna reputaţie” (p.70)125.
Actul infracţional nu generează contraobligaţia juridico-penală a
victimei de a pedepsi infractorul, societatea contemporană refuzînd să
practice legea talionului, în favoarea unei justiţii echitabile. Pentru partea vătămată actul infracţional generează obligaţia juridico-civilă de a
pretinde şi de a recupera prejudiciul material şi moral cauzat ei, în primul rînd, de la infractor şi, în al doilea rînd, în condiţiile legii, de la stat.
În baza acestui raţionament, consider că partea vătămată nu poate avea
interes pentru latura penală a sentinţei după examinarea cauzei penale
în instanţa de fond, fapt care nu obligă legislatorul să-i acorde dreptul de
a exercita căile de atac împotriva hotărîrilor judecătoreşti în baza art.119
din Constituţie, invocat de Curte. În baza art.119 din Constituţie, statului
îi revine obligaţia de a reglementa procedurile de exercitare a căilor de
atac: ordinare şi extraordinare. Căile ordinare, după scopurile lor, statutul părţilor, drepturile şi obligaţiile participanţilor, se deosebesc de etapa
de urmărire penală şi examinarea cauzei în instanţa de fond, aşa cum
căile extraordinare se deosebesc de cele ordinare.
Invocînd art.20 din Constituţie, Curtea Constituţională trebuia să
enunţe clar ce drept sau interes protejat de lege a fost lezat prin norma
legală apreciată drept neconstituţională. Art.20 din Constituţie privind
accesul liber la justiţie poate fi invocat în procesul penal pentru protejarea oricărui drept şi interes al părţii vătămate, însă nu pentru protejarea
dreptului acesteia de a acuza sau de a califica acţiunile inculpatului. Victima are dreptul de a declanşa procedura penală, însă după pronunţarea
sentinţei ea poate pretinde în justiţie numai protejarea intereselor sale
civile. Or, prin prevederile CPP şi CPC victima, căreia prin infracţiune
i-au fost cauzate prejudicii patrimoniale sau nepatrimoniale, dispune de
drepturile necesare pentru repararea acestora.
Subiectul sesizării contestă inegalitatea părţii vătămate în raport cu
celelalte părţi în exercitarea căilor ordinare de atac, apelul şi recursul,
şi căilor extraordinare de atac, recursul în anulare şi revizuirea procesului penal. Declarînd neconstituţională prevederea pct.3) alin.(1) art.401
CPP, Curtea a invocat următorul argument: „Dacă procurorul, din anumite motive, nu exercită căile ordinare şi extraordinare de atac, interesele legitime ale părţii vătămate, care, potrivit prevederii criticate, nu este
în drept să introducă apel sau recurs, rămîn neprotejate”. Prin această
concluzie Curtea n-a luat în considerare faptul că apelul presupune controlul judiciar, iar recursul – examinarea problemelor de drept. În pro125
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cesul examinării apelului şi recursului ordinar partea vătămată, în baza
art.60 CPP, beneficiază de aceleaşi drepturi ca în procesul judecării cauzelor penale în prima instanţă. De obicei, victima este recunoscută nu
numai ca parte vătămată, dar şi ca parte civilă, care poate declara apel şi
recurs. De asemenea, ţin să menţionez că neîndeplinirea de către procuror a atribuţiilor sale nu poate servi drept temei pentru revizuirea conceptului CPP.
Principiul accesului liber la justiţie, consacrat de art.20 din Constituţie, precum şi dreptul la un proces echitabil, statuat de art.6 al Convenţiei
europene, garantează persoanei accesul la orice instanţă de fond pentru
restabilirea drepturilor şi intereselor sale legitime. Acest drept diferă de
dreptul de exercitare a căilor de atac, garantat de art.119 din Constituţie,
sau de dreptul la dublul grad de jurisdicţie în materia penală, garantat de
art.2 al Protocolului nr.7 la Convenţia europeană. Din conţinutul art.2
al Protocolului reiese clar că în materia penală exercitarea căilor de atac
este garantată oricărei persoane declarate vinovate de o infracţiune de
către un tribunal, care „are dreptul să ceară examinarea declaraţiei de
vinovăţie sau a condamnării de către o jurisdicţie superioară”. Convenţia
nu garantează acest drept părţii vătămate. Mai mult ca atît, şi în cazul
inculpatului exerciţiul acestui drept nu este absolut. Astfel, conform aceleiaşi norme: „Exercitarea acestui drept, inclusiv motivele pentru care
poate fi exercitat, sînt reglementate de lege”.
Consider că prin interpretarea dată în hotărîrea sa articolului 20 din
Constituţie Curtea a deviat de la propria jurisprudenţă. Astfel, în interpretarea acestei norme privind categoriile de cauze care sînt de competenţa instanţelor judecătoreşti şi a celor în legătură cu care accesul la
justiţie este limitat, anterior Curtea a statuat că „stabilirea competenţei
instanţelor judecătoreşti, a procedurii de examinare a litigiilor, precum şi
a căilor de atac face obiectul unor legi organice şi constituie competenţa
exclusivă a Parlamentului”126. Aceeaşi poziţie a expus Curtea Constituţională şi în Hotărîrea nr.26 din 23.10.2007 „Pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale art.298, art.300 şi art.313 din Codul de procedură penală, introduse prin Legea nr.264-XVI din 28 iulie 2006 „Pentru
modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii
Moldova”127.
Analizînd recomandările structurilor Consiliului Europei, inclusiv Recomandarea invocată de Curtea Constituţională, observăm că structurile
europene solicită de la statele membre protecţia victimelor infracţiunilor
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HCC nr.16 din 28.05.1998 „Cu privire la interpretarea art.20 din Constituţia Republicii
Moldova”. M.O., 1998, nr.56-59, art.24
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sub toate aspectele, inclusiv prin adoptarea de măsuri speciale. Aceste
măsuri, însă, trebuie să vizeze acordarea asistenţei juridice, informarea
victimei privind mersul procesului, rezultatele examinării, reexaminarea cererii de pornire a urmăririi penale ş.a. şirul acestor măsuri, însă,
nu include dreptul victimei de a ataca sentinţa instanţei de fond sau de
a cere rejudecarea cauzei cu privire la latura penală. Toate aceste măsuri
trebuie să vizeze latura civilă, drepturile şi interesele legitime ale părţii
vătămate, cu excepţia laturii penale, care intră în competenţa statului,
fiind o problemă de interes public.
Citind Recomandarea nr.(85) 11 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei în original (în limba franceză), am sesizat o inexactitate
de traducere. Astfel, p.7 prevede dreptul victimei „de a cere revizuirea de
către autoritatea competentă a unei decizii de clasare”, şi nu a „deciziei
privind neurmărirea penală”, formulă utilizată de Curte. Consider că în
cazul clasării cauzei penale victima, într-adevăr, trebuie să dispună de
dreptul de a ataca decizia, deoarece clasarea cauzei exclude posibilitatea
invocării de către victimă a dispoziţiilor legale privind latura civilă.
Pentru considerentele expuse şi pentru faptul că limitarea dreptului
părţii vătămate de a ataca cu apel latura penală a sentinţei este prevăzută de lege (pct.3) alin.(1) art.401 CPP) consider că norma contestată respectă cerinţele art.54 alin.(1) din Constituţie. Întrucît dreptul limitat nu
cade sub incidenţa art.20 din Constituţie, consider că norma contestată
nu contravine nici art.54 alin.(3) din Constituţie. Avînd în vedere faptul
că existenţa dreptului limitat nu este atinsă, partea vătămată dispunînd
de dreptul de a ataca latura civilă a cauzei, norma contestată nu încalcă
nici art.54 alin.(4) din Constituţie. Prin urmare, concluzia Curţii că prevederea contestată încalcă art.54 din Constituţie este greşită.
Reiterînd ideea expusă mai sus că prevederile art.401 CPP au un caracter limitativ, menţionez că Curtea a declarat neconstituţională prevederea pct.3) neatingînd sintagma „partea vătămată”. Astfel, Curtea
Constituţională a creat o nouă normă de drept, stabilind pentru partea
vătămată temeiuri mult mai largi pentru a depune apel şi recurs, decît
pentru persoanele enumerate în art.401 CPP, inclusiv procurorul. De remarcat în context că art.395, 396 şi 397 CPP prevăd mult mai multe temeiuri de atacare a sentinţelor judecătoreşti, decît art.401 alin.(1) pct.1)
CPP.
Avînd în vedere că în sesizare s-a cerut controlul constituţionalităţii
pct.3) integral şi în coroborare cu art.421, 438 şi 452 CPP, articole pe care
Curtea le-a trecut cu vederea, acest fapt este de neînţeles.
În baza celor expuse şi avînd în vedere că pct.3) alin.(1) art.401 CPP
nu contravine Constituţiei şi tratatelor internaţionale la care Republica
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Moldova este parte, iar problema examinată de Curte este o problemă de
oportunitate, ce ţine exclusiv de competenţa Parlamentului, consider că
prin hotărîrea adoptată Curtea şi-a depăşit atribuţiile.
JUDECĂTOR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 20 mai 2008.

Victor PUŞCAŞ

COMENTARIU
la Opinia Separată din 20.05.2008
Dupa pronunţarea hotărîrii Curţii Constituţionale, art.401, alin.(1)
pct.3) a fost expus în următoarea redacţie: „art.401. Persoanele care pot
declara apel. Alin.(1) pct.3) partea vatămată în ce priveşte latura penală”.
Modificarea în cauză permite părţii vătămate să conteste în ordinea
de apel latura penală a sentinţei în toate cazurile, inclusiv şi în cazurile de
urmărire penală pornite la plîngerea victimei.
În aşa mod, reitarăm poziţia expusă în opinia separată, că partea vătămată trebuie să dispună de dreptul de a contesta latura penală, numai în
cauzele penale pornite la plîngerea victimelor, deoarece trebuie să domnească principiul acuzării publice, conform căruia latura penala reprezeintă o problemă de interes public şi nu privat.
Potrivit principiului acuzării publice, raporturile de drept penal apar
doar între stat şi infractor, iar intre partea vatamată şi infractor astfel de
raporturi apar doar atunci şi în masura în care prin infracţiune s-a cauzat
un prejudiciu patrimionial şi nepatrimonial.
Rolul de acuzator de stat se încredinţează autorităţii publice în persoana procurorului. Într-o societate civilizată, unde acuzarea este publică, partea vătămată nu poate pretinde la „răzbunare” privată.
Partea vătămată nu poate impune instanţei ce pedeapsă să aplice faţă
de inculpat, dar poate cere recunoaşterea acestuia ca vinovat pentru a
putea invoca aplicarea dispoziţiilor legale privind latura civilă.
Totodată, în opinia noastrî, astfel de limitări, trebuie să fie întroduse
şi în celelalte căi de atac: recusrul şi recursul în anulare.
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AVIZ
asupra proiectului de lege pentru modificarea art.32
din Constituţia Republicii Moldova nr. 2 din 09.12.2008
Monitorul Oficial nr.226-229/14 din 19.12.2008
***
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională în componenţa:
Dumitru PULBERE – preşedinte
Alina IANUCENCO – judecător
Victor PUŞCAŞ – judecător
Petru RAILEAN – judecător-raportor
Elena SAFALERU – judecător
Valeria ŞTERBEŢ – judecător
cu participarea grefierului Victoria Botnariuc-Trelea, reprezentantului permanent al Parlamentului Ion Mîţu şi al Guvernului Nicolae Eşanu la Curtea Constituţională, în conformitate cu art.135 alin.(1) lit.c) şi
art.141 alin.(1) lit.c) şi alin.(2) din Constituţie, art.4 alin.(1) lit.c) din Legea
cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.c) şi art.16 alin.(1) din
Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat în şedinţă plenară publică
sesizarea Guvernului pentru avizarea proiectului de lege privind modificarea alin.(3) art.32 din Constituţia Republicii Moldova.
Prin decizia din 26 noiembrie 2007 Curtea Constituţională a acceptat
sesizarea pentru examinare în fond.
Examinînd sesizarea, proiectul de lege constituţională şi materialele
anexate la dosar, punctele de vedere comunicate de Preşedintele Republicii Moldova, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe
a Moldovei, audiind informaţia prezentată de judecătorul-raportor şi argumentele expuse de reprezentanţii Parlamentului şi Guvernului, Curtea
Constituţională
A CONSTATAT:
La 13 noiembrie 2007, prin Hotărîrea nr.1234, Guvernul a aprobat
proiectul de lege pentru modificarea alin.(3) art.32 din Constituţia Republicii Moldova şi la 16 noiembrie 2007 l-a prezentat Curţii Constituţionale spre avizare. În baza dispoziţiilor constituţionale ale art.141 alin.(1)
lit.c), Guvernul este în drept să iniţieze revizuirea Constituţiei.
Prevederile articolului 32 din Constituţie intitulat ”Libertatea opiniei
şi a exprimării” garantează oricărui cetăţean libertatea gîndirii, a opiniei,
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precum şi libertatea exprimării în public prin cuvînt, imagine sau prin alt
mijloc posibil (alin.(1). Libertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea, demnitatea sau dreptul altei persoane la viziune proprie (alin.(2).
Sînt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi defăimarea statului şi a
poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială sau
religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial, la violenţă
publică, precum şi alte manifestări ce atentează la regimul constituţional
(alin.(3).
Proiectul de lege expune alin.(3) art.32 din Constituţie în următoarea
redacţie: „Sînt interzise şi pedepsite prin lege îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială sau religioasă, incitarea la discriminare, la
separatism teritorial, la violenţă publică, alte acţiuni violente, ce atentează la regimul constituţional”.
Guvernul propune revizuirea alin.(3) art.32 din Constituţie în vederea asigurării compatibilităţii prevederilor constituţionale cu art.10 al
Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi cu interpretarea jurisprudenţială a acestuia. Potrivit
art.10 al Convenţiei, orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau
de a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi
fără a ţine seama de frontiere.
Iniţiativa Guvernului de revizuire a art.32 din Constituţie, după cum
se menţionează în nota informativă asupra proiectului de lege constituţională, se înscrie în Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor
omului pentru anii 2004-2008, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului
nr.415-XV din 24 octombrie 2003 (capitolul 6 compartimentul a) din Anexa la hotărîrea legislativului), potrivit căruia tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, străinilor şi apatrizilor care locuiesc pe teritoriul statului le
sînt garantate drepturile şi libertăţile prevăzute de Constituţie, de alte
acte legislative interne, precum şi de normele şi principiile universale ale
dreptului internaţional. Implementarea Planului naţional de acţiuni în
domeniul drepturilor omului presupune reflectarea standardelor internaţionale cu privire la drepturile omului în legislaţia şi practica naţională, apărarea eficientă a drepturilor politice, civile, economice, sociale şi
culturale, perfecţionarea mecanismelor naţionale de aplicare a drepturilor omului etc.
Analizînd proiectul de lege constituţională, Curtea distinge următoarele modificări în redacţia alin.(3) art.32 din Constituţie: excluderea
sintagmei „contestarea şi defăimarea statului şi a poporului” şi substituirea sintagmei „precum şi alte manifestări” cu sintagma „alte acţiuni
violente”.
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Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prevede că orice individ
are dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare, ceea ce implică dreptul de a nu fi tulburat pentru opiniile sale şi acela de a căuta, de a primi
şi de a răspîndi, fără consideraţii de frontieră, informaţii şi idei prin orice
mijloc de exprimare (art.19).
Aderînd la Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, adoptat la 16 decembrie 1966, Republica Moldova s-a angajat să respecte şi să garanteze tuturor indivizilor care se găsesc pe teritoriul său şi
ţin de competenţa sa drepturile recunoscute în Pact, fără nici o deosebire, în special de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice
altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naştere sau întemeiată
pe orice altă împrejurare. De asemenea, Republica Moldova şi-a asumat
angajamentul ca, potrivit cu procedura sa constituţională şi cu dispoziţiile Pactului, să adopte măsurile care să permită luarea unor măsuri legislative sau de alt ordin menite să traducă în viaţă drepturile recunoscute
în Pact, care nu ar fi încă în vigoare (art.2 alin.(1) şi alin. (2). Potrivit art.19
din Pact, nimeni nu trebuie să aibă de suferit din cauza opiniilor sale.
Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspîndi informaţii şi idei de
orice fel, fără a se ţine seama de frontiere, sub formă orală, scrisă, tipărită
ori artistică, sau prin orice alt mijloc, la alegerea sa.
Exercitarea libertăţilor prevăzute de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului
şi a libertăţilor fundamentale, Pactul internaţional cu privire la drepturile
civile şi politice comportă obligaţii şi răspunderi speciale. În consecinţă, exercitarea acestor libertăţi poate fi supusă unor formalităţi, condiţii,
restrîngeri sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea
infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a moralei, protecţia reputaţiei sau
a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti. Orice propagandă în favoarea războiului, orice îndemn la ură
naţională, rasială sau religioasă care constituie o incitare la discriminare,
la ostilitate sau la violenţă sînt interzise prin lege (art.10 alin.2 din Convenţie, art.19 alin.3, art.20 din Pact).
Conform Legii Supreme, o îndatorire primordială a statului constituie
respectarea şi ocrotirea persoanei. Toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt
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 (art.16). În Republica Moldova sînt interzise prin
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Constituţie şi pedepsite prin lege contestarea şi defăimarea statului şi a
poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială sau
religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial, la violenţă
publică, precum şi alte manifestări ce atentează la regimul constituţional
(alin.(3) art.32 din Constituţie).
În conformitate cu aceste norme constituţionale, orînduirea constituţională, suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, pacea şi securitatea omenirii, precum şi întreaga ordine de
drept sînt apărate împotriva infracţiunilor de legea penală. Potrivit prevederilor art.341 şi art.346 din Codul penal al Republicii Moldova, chemările publice la răsturnarea sau schimbarea prin violenţă a orînduirii
constituţionale ori la violarea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, acţiunile intenţionate, îndemnurile publice îndreptate spre aţîţarea
vrajbei sau dezbinării naţionale, rasiale sau religioase sînt considerate infracţiuni contra autorităţilor publice şi a securităţii de stat şi sînt pasibile
de pedeapsă penală.
Condamnînd actele de contestare şi defăimare a statului şi a poporului, ca şi cele care îndeamnă la război de agresiune, la ură naţională,
rasială sau religioasă, incită la discriminare, la separatism teritorial, la violenţă publică, dispoziţiile alin.(3) art.32 din Constituţie, precum şi legea
penală, le califică pe drept ca acte ce atentează la regimul constituţional. Avînd în vedere dispoziţiile constituţionale privind limitele revizuirii
Legii Supreme, Curtea nu poate reţine argumentul Guvernului că excluderea din Constituţie a prevederii „contestarea şi defăimarea statului şi
a poporului” va contribui la exercitarea mai eficientă a libertăţii opiniei
şi a exprimării. În viziunea Curţii, contestarea şi defăimarea statului şi a
poporului constituie atentate la regimul constituţional. Neinterzicerea,
inclusiv prin Constituţie, şi nepedepsirea prin lege a acestor acte vor avea
drept efect anihilarea protecţiei dreptului statului Republica Moldova de
a exista ca o entitate geopolitică distinctă şi a protecţiei dreptului poporului său, ca titular al suveranităţii naţionale, la propria identitate.
Potrivit principiilor generale declarate prin Constituţie, Republica
Moldova este un stat de drept, democratic, care are ca fundament unitatea poporului Republicii Moldova, este patria comună şi indivizibilă a
tuturor cetăţenilor săi. Baza puterii de stat o constituie voinţa poporului.
Statul recunoaşte şi garantează dreptul tuturor cetăţenilor la păstrarea,
dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase. Beneficiind de drepturile şi libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi, cetăţenii Republicii Moldova au obligaţiile prevăzute
de acestea. Astfel, libertatea conştiinţei cetăţenilor, fiind garantată prin
Constituţie, trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect
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reciproc. Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de
protecţie a cetăţenilor sau siguranţa naţională; mijloacele de informare
publică, de stat sau private, sînt obligate să asigure informarea corectă a
opiniei publice. Mitingurile, demonstraţiile, manifestările, procesiunile
sau orice alte întruniri sînt libere şi pot fi organizate şi desfăşurate de
cetăţeni numai în mod paşnic. Partidele şi alte organizaţii social-politice contribuie la definirea şi exprimarea voinţei politice a cetăţenilor, iar
acele formaţiuni politice care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept, a
suveranităţii şi independenţei, a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova sînt neconstituţionale. Devotamentul faţă de ţară este o obligaţie
sacră, iar apărarea Patriei este un drept şi o datorie sfîntă a fiecărui cetăţean.
Prevederile constituţionale obligă orice persoană să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile altora.
Conducîndu-se după principiile constituţionale şi de drept internaţional al universalităţii drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale şi al egalităţii, avînd în vedere că cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de drepturile şi libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte
legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea, Curtea relevă că modificarea
alin.(3) art.32 din Constituţie prin substituirea sintagmei „precum şi alte
manifestări” cu sintagma „alte acţiuni violente” nu depăşeşte limitele revizuirii consfinţite în art.142 din Constituţie.
Examinînd proiectul de lege pentru modificarea alin.(3) art.32 din
Constituţie în lumina dispoziţiilor constituţionale privind statul Republica Moldova, privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor şi garanţiile acestora şi ţinînd cont de cele enunţate, Curtea reţine că
excluderea sintagmei „contestarea şi defăimarea statului şi a poporului”
are ca rezultat încălcarea dispoziţiilor constituţionale privind caracterul
suveran, independent şi unitar al statului, diminuarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a garanţiilor acestora. Or, nici o
lege care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică, iar
adoptarea legilor care pot conduce la suprimarea sau diminuarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului este expres interzisă prin Constituţie (art.7, art.54).
Avînd în vedere interdependenţa dintre normele constituţionale,
Curtea conchide că excluderea sintagmei „contestarea şi defăimarea
statului şi a poporului” din alin.(3) art.32 al Constituţiei vine în contradicţie cu principiile constituţionale generale privind statul Republica
Moldova (art.1), suveranitatea şi puterea de stat (art.2), teritoriul (art.3),
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drepturile şi libertăţile omului (art.4), democraţia şi pluralismul politic
(art.5), Constituţia, Legea Supremă (art.7), unitatea poporului şi dreptul
la identitate (art.10), Republica Moldova, stat neutru (art.11), dispoziţiile
constituţionale cu privire la universalitatea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale (art.15), cu privire la egalitate (art.16), dreptul
la informaţie (art.34), libertatea întrunirilor (art.40), libertatea partidelor
şi a altor organizaţii social-politice (art.41), restrîngerea exerciţiului unor
drepturi sau al unor libertăţi (art.54), exercitarea drepturilor şi a libertăţilor (art.55).
Pentru considerentele expuse şi avînd în vedere că, potrivit art.141
alin.(2) din Constituţie, proiectele de legi constituţionale se prezintă Parlamentului numai împreună cu avizul Curţii Constituţionale, conducîndu-se după prevederile art.26 alin.(1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.61 alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea,
cu votul a cinci judecători, adoptă următorul
AVIZ:
1. Iniţiativa de revizuire a Constituţiei este înaintată de Guvern în
conformitate cu dispoziţiile constituţionale ale art.141 alin.(1) lit.c).
2. Proiectul de lege pentru modificarea alin.(3) art.32 din Constituţie
în partea care prevede substituirea sintagmei „precum şi alte manifestări” cu sintagma „alte acţiuni violente” nu depăşeşte limitele revizuirii
Constituţiei statuate de dispoziţiile constituţionale ale art.142.
3. Proiectul de lege pentru modificarea alin.(3) art.32 din Constituţie
în partea care prevede excluderea sintagmei „contestarea şi defăimarea
statului şi a poporului” are ca rezultat încălcarea dispoziţiilor constituţionale privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, diminuarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a garanţiilor acestora.
4. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac,
intră în vigoare la data adoptării şi se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 9 decembrie 2008.
Nr.2.
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Dumitru PULBERE

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
Curtea Constituţională a avizat negativ partea proiectului de lege privind revizuirea art.32 alin.(3) din Constituţie prin excluderea sintagmei
„contestarea şi defăimarea statului şi a poporului”. Contrar avizului Curţii Constituţionale, consider că excluderea normei în cauză, prevăzută de
proiectul de lege, nu depăşeşte limitele revizuirii Constituţiei consfinţite
în dispoziţiile constituţionale ale art.142.
Făcînd această afirmaţie, mă bazez pe următoarele considerente.
1. Curtea nu a efectuat o analiză juridică a noţiunilor care au făcut
obiectul proiectului de lege constituţională. Această analiză era necesară
pentru a elucida conţinutul art.32 alin.(3) din Constituţie atît în actuala
redacţie, cît şi în varianta proiectului de lege înaintat de Guvern.
Astfel, art.32 alin.(3) din Constituţie prevede expres interzicerea şi pedepsirea acţiunilor de:
– contestare şi defăimare a statului şi a poporului, indiferent de forma
exercitării acestora. Ţinînd cont de sensul noţiunilor, contestarea şi defăimarea statului şi a poporului nu pot fi exercitate decît pe cale paşnică.
Aceleaşi acţiuni, căpătînd forme violente, se definesc prin alte noţiuni,
precum: răsturnare, doborîre, violare ş.a. Se pedepsesc nu numai acţiunile violente, dar şi îndemnul, chemările la astfel de acţiuni. Este concluzia care rezultă din alte sintagme ale art.32 alin.(3) din Constituţie şi din
art.341 CP, potrivit căruia chemările publice la răsturnarea sau schimbarea prin violenţă a orînduirii constituţionale atrage răspundere penală.
– îndemn, prin diferite mijloace, inclusiv prin violenţă:
a) la război de agresiune
b) la ură
– naţională
– rasială sau
– religioasă
– incitarea, prin diferite mijloace (paşnice, care de asemenea pot degenera în acţiuni violente):
a) la discriminare
b) la separatism teritorial
c) la violenţă publică
– alte manifestări ce atentează la regimul constituţional. Aceste manifestări, conform textului constituţional, nu se includ în acţiunile anterioare, de aceea ele trebuie să fie specificate. În formula existentă sintagma constituţională permite Parlamentului să extindă, la discreţia sa, şirul
manifestărilor sancţionate ce atentează la regimul constituţional, ceea ce
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în final poate duce la restrîngerea nejustificată a dreptului la libera exprimare.
2. Faptul că prevederile legale care dezvoltă norma constituţională
litigioasă nu definesc clar categoriile de „contestare” şi „defăimare”, nu
indică elementele şi caracteristicile lor denotă nu numai lipsa garanţiilor
juridice de realizare a normei constituţionale, care astfel devine inoperantă, dar şi existenţa unei lacune legislative sau, şi mai grav, a unei lacune constituţionale.
Legislatorul poate afecta bazele constituţionalismului nu numai prin
admiterea unor divergenţe în textul constituţional, dar şi prin neadoptarea unor garanţii legale pentru exercitarea principiilor şi normelor constituţionale. Ca urmare, se creează un vid legislativ, definit în doctrină
ca omisiune. Majoritatea specialiştilor în dreptul constituţional susţin, în
acest sens, că omisiunile legislative sînt echivalentul neconstituţionalităţii şi sînt pasibile de sancţionare prin intermediul Curţii Constituţionale,
atribuţie de care nu dispune în prezent Curtea Constituţională a Republicii Moldova.
Proiectul de lege pentru revizuirea Constituţiei a fost rezultatul unui
compromis realizat între organismele internaţionale şi autorităţile publice ale Republicii Moldova. Guvernul, Parlamentul, Preşedintele Republicii
Moldova, Curtea Supremă de Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii,
Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene,
Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne şi alte autorităţi publice au dat avize favorabile proiectului legii de revizuire a Constituţiei,
exprimîndu-şi astfel asentimentul pentru lichidarea omisiunii legislativului, acţiune îngrădită de Curtea Constituţională prin avizul său.
3. Sintagma „contestarea şi defăimarea statului şi a poporului” creează o serie de incertitudini în relaţiile sociale reglementate privind exercitarea dreptului la libera exprimare. Aplicarea acestei norme, într-un anumit sens, limitează exprimarea de către indivizi a unor dubii cu privire
la regimul constituţional existent, aceste dubii putînd fi interpretate ca
o contestare a statului. Apelul la schimbarea democratică a guvernării
sau expunerea unor opinii ştiinţifice pot fi considerate crime împotriva
statului, iar criticile la adresa guvernării pot fi calificate ca o defăimare a
statului.
Menţionez că autorităţile publice pot opera interpretări arbitrare nu
numai din rea-voinţă, dar şi în baza sensului lingvistic al noţiunilor „contestare” şi „defăimare”. Astfel, conform diferitelor dicţionare explicative,
cuvîntul „a contesta” nu este sinonim cu cuvintele „a răsturna” sau „a
doborî” prin violenţă puterea de stat, ci înseamnă „a dezminţi”, „a nega”,
„a tăgădui”, „a protesta”, care se încadrează în limitele dreptului la libera
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exprimare fără a presupune acţiuni violente. Iar noţiunea „a defăima”,
fiind o parte componentă a libertăţii de exprimare, poate genera o interpretare şi mai largă, pentru că semnifică acţiunea de „a vorbi de rău pe
cineva sau a vorbi rău despre ceva”.
Consider că astfel de interpretări în exercitarea libertăţii de exprimare într-o societate democratică nu sînt admisibile nici ipotetic. Ca argument, în acest sens, poate fi invocat principiul expus de CtEDO în cauza
Saviţchi versus Moldova: „Dreptul la libertatea de exprimare este aplicabil nu numai „informaţiei” sau „ideilor”, care sînt primite favorabil sau
sînt privite ca inofensive, sau ca o chestiune de indiferenţă, dar şi celor
care ofensează, şochează sau deranjează statul sau orice parte a comunităţii”128.
Incertitudinile şi riscurile pe care le comportă sintagma „contestarea şi defăimarea statului şi a poporului” au fost observate şi de experţii internaţionali în domeniu, care au recomandat Republicii Moldova
să o excludă din Constituţie, afirmînd că „reieşind din conţinutul art.10
al CEDO, critica justă a statului sau acţiunile de schimbare a regimului
constituţional prin metode democratice nu ar trebui să fie pedepsite. Redacţia în vigoare a alin.(3) art.32 din Constituţie ... lasă un domeniu prea
restrîns pentru o discuţie sau critică rezonabilă”. Recomandarea experţilor internaţionali a fost acceptată de Republica Moldova, fiind stipulată
în mai multe acte ale Parlamentului şi Guvernului:
– Planul de acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană129;
– Planul naţional de acţiuni în domeniul Drepturilor Omului pentru
anii 2004-2008130;
– Programul naţional de implementare a Planului Individual de Acţiuni a Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova – NATO pentru perioada
2006-2009131.
Constat că angajamentul asumat de Republica Moldova va putea fi
realizat doar prin revizuirea de către Curtea Constituţională a propriului
său aviz.
4. Curtea Constituţională nu a explicat motivele pentru care a apreciat excluderea sintagmei „contestarea şi defăimarea statului şi a poporului” ca fiind contrară prevederilor constituţionale ale art.142. Din aviz nu
128
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„Hotărîrile şi deciziile CEDO în cauzele moldoveneşti”, 2007, volumul III, pag.171.
Hotărîrea Guvernului nr.889 din 03.08.2006 „Planul de Acţiuni Republica Moldova –
Uniunea Europeană”, M.O., 2006, nr.126-130, art.936.
Hotărîrea Parlamentului nr.415-XV din 24.10.2003 „Privind aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008”, M.O., 2003,
nr.235-238, art.950.
Hotărîrea Guvernului nr.1506 din 29.12.2006 „Programul Naţional de implementare
a Planului Individual de Acţiuni a Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova – NATO
pentru perioada 2006-2009”, M.O., 2007, nr.6-9, art.29.
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se poate înţelege cum critica sau protestul la adresa statului şi a poporului ar putea afecta caracterul suveran, independent şi unitar al statului.
Nu se explică legătura cauzală dintre contestarea şi defăimarea statului
şi a poporului şi diminuarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale
cetăţenilor sau a garanţiilor acestora. Referindu-mă la drepturi, consider
că excluderea sintagmei în cauză din Constituţie, dimpotrivă, ar fi lărgit
drepturile şi libertăţile fundamentale.
În baza celor expuse, sînt de părere că avizul negativ asupra unei părţi
a proiectului legii de revizuire a Constituţiei este nefondat. Consider că
iniţiativa de revizuire a art.32 alin.(3) din Constituţie ar fi contribuit la
asigurarea exercitării libertăţii opiniei şi a exprimării.
JUDECĂTORUL CURŢII CONSTITUŢIONALE
9 decembrie 2008.

Victor PUŞCAŞ

COMENTARIU
la Opinia Separată din 09.12.2008
Constatăm ca poziţiile de drept expuse în Opinia Separartă în privinţa
omisiunilor legislative sînt actuale şi în prezent.
Cadrul legislativ actual, dintr-o parte permite organelor de ocrotire a
normelor de drept să reacţioneze adecvat şi proporţional la violarea normelor constituţionale cuprinse în art.32 alin.(3) din Constituţie, iar din
alta parte nu concretizează modalitatea de realizare a dreptului la libera
exprimare a cetăţenilor statului Republica Moldova.
Astfel, se admite chiar şi înregistrarea unor partide politice în programele cărora se conţin scopuri care atentează la suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova, la integritatea ei.
De aceea, reglementările cuprinse în alin.(3) din articolul 32, au un
conţinut mai mult de preîntîmpinare, care în lipsa cadrului normativ
adecvat, poartă un caracter formal, fără conţinut juridic substanţial.
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DECIZIE
din 18.12.2008
Monitorul Oficial nr.237-240/16 din 31.12.2008
La 14 noiembrie 2008 deputatul în Parlament Dumitru Braghiş a sesizat Curtea Constituţională pentru controlul constituţionalităţii art.25 din
Legea cu privire la Curtea Constituţională nr.317-XIII din 13 decembrie
19941, art.29 alin.(1) lit.a) şi art.38 alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, adoptat prin Legea nr.502-XIII din 16 iunie 1995132.
***
Curtea Constituţională în componenţa:
Dumitru PULBERE – preşedinte
Alina IANUCENCO – judecător
Victor PUŞCAŞ – judecător
Petru RAILEAN – judecător
Elena SAFALERU – judecător-raportor
Valeria ŞTERBEŢ – judecător
cu participarea grefierului Victoria Botnariuc-Trelea, examinînd, în
conformitate cu art.44 din Codul jurisdicţiei constituţionale, sesizarea
pentru controlul constituţionalităţii art.25 din Legea cu privire la Curtea
Constituţională, art.29 alin.(1) lit.a) şi art.38 alin.(1) din Codul jurisdicţiei
constituţionale,
A CONSTATAT:
1. La 14 noiembrie 2008 deputatul în Parlament Dumitru Braghiş a
sesizat Curtea Constituţională pentru controlul constituţionalităţii art.25
din Legea cu privire la Curtea Constituţională nr.317-XIII din 13 decembrie 1994133 , art.29 alin.(1) lit.a) şi art.38 alin.(1) din Codul jurisdicţiei
constituţionale, adoptat prin Legea nr.502-XIII din 16 iunie 1995134.
Normele specificate prevăd organele şi persoanele oficiale care au
dreptul de a sesiza Curtea Constituţională. După cum rezultă din sesizare, autorul ei nu este de acord cu lipsa în legile menţionate a dispoziţiei
privind dreptul cetăţenilor de a sesiza Curtea Constituţională. În opinia
sa, normele legale contestate vin în contradicţie cu art.20 din Constituţie
privind accesul liber la justiţie. Supunînd sesizarea examinării preliminare, Curtea reţine următoarele.
132
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M.O., 1995, nr.8, art.86. 2 M.O., 1995, nr.53-54, art.597.
M.O., 1995, nr.8, art.86. 2 M.O., 1995, nr.53-54, art.597.
Tratate internaţionale, 1998, vol.1, pag.341.
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Ţinînd seama de prevederile art.135 alin.(1) lit.a) şi art.140 alin.(1)
din Constituţie, potrivit cărora obiect al controlului constituţionalităţii îl
pot forma numai legile, alte acte normative sau unele părţi ale acestora,
controlul de constituţionalitate în nici un caz nu poate privi omisiuni, în
caz contrar Curtea Constituţională s-ar transforma în legislator pozitiv,
rol ce revine, prin definiţie, Parlamentului, care, prin natura şi funcţiile
sale, reprezintă unica autoritate legislativă a statului, potrivit art.60 alin.
(1) din Constituţie.
Curtea menţionează că examinarea criticii de neconstituţionalitate
avînd drept obiect o omisiune a legiuitorului excede competenţei Curţii
Constituţionale, care, potrivit art.31 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(3) din Codul jurisdicţiei constituţionale, se pronunţă
numai asupra problemelor de drept fără a putea modifica sau completa
prevederea legală supusă controlului. Astfel, avînd în vedere că sesizarea
vizează o omisiune a legiuitorului, Curtea Constituţională conchide că
aceasta excede competenţei sale.
2. În sesizare nu este argumentată legătura cauzală dintre normele legale contestate şi art.20 din Constituţie, precum şi relaţia de contrarietate
dintre acestea.
Art.20 din Constituţie stipulează că orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva
actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime. Potrivit art.6 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului
şi a libertăţilor fundamentale, 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 îndreptate împotriva sa.
Textele citate garantează prioritar şi fără echivoc accesul la justiţie,
însă nu statuează dreptul nelimitat de a alege instanţa competentă,
aceasta fiind stabilită de legea fiecărui stat, inclusiv pentru exercitarea
căilor de atac. Potrivit art.114 din Constituţie, justiţia se înfăptuieşte în
numele legii numai de instanţele judecătoreşti.
După cum a menţionat Curtea Constituţională în Hotărîrea nr.16 din
28 mai 1998 „Cu privire la interpretarea art.20 din Constituţie”135, revizuită prin Hotărîrea nr.39 din 9 iulie 20015 , „noţiunea „instanţa judecătorească competentă” este lipsită de ambiguitate. Prin această noţiune,
fiind raportată la art.114 şi art.116 din Constituţie şi avîndu-se în vedere
interpretarea art.114 din Constituţie dată de Curtea Constituţională la 23
135

M.O., 1998, nr.56-59, art.24. 5 M.O., 2001, nr.90-91, art.34.
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iunie 1997, se înţelege instanţa care are atribuţia sau autoritatea legală de
a soluţiona cauze.
Conform art.115 alin.(4) din Constituţie, organizarea instanţelor judecătoreşti, competenţa acestora şi procedura de judecată sînt stabilite
prin lege organică”.
Curtea Constituţională a constatat că determinarea instanţei judecătoreşti competente, a locului acesteia în ierarhia instanţelor judecătoreşti, a gradului de jurisdicţie şi aplicării căilor de atac, stabilirea categoriilor de cauze ce ţin sau nu ţin de competenţa instanţelor sînt prerogative
exclusive ale legiuitorului.
Curtea Constituţională nu face parte din instanţele judecătoreşti
(art.115 alin.(1) din Constituţie). Art.134 alin.(1) din Constituţie, art.1
alin.(1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională stipulează că Curtea Constituţională este unica autoritate de jurisdicţie constituţională în
Republica Moldova, este independentă de orice autoritate publică şi se
supune numai Constituţiei.
Competenţele Curţii Constituţionale sînt expres determinate în Constituţie şi au caracter limitativ.
Astfel, Curtea Constituţională reţine că omisiunea din art.25 din Legea nr.317-XIII, art.29 alin.(1) lit.a) şi art.38 alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, sesizată de autorul sesizării, nu poate fi raportată la
art.20 din Constituţie.
În concluzie Curtea relevă că sesizarea, fiind lipsită de obiect, nu corespunde art.39 din Codul jurisdicţiei constituţionale.
Pentru considerentele expuse, conducîndu-se după prevederile art.26
alin.(1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.61 alin.(3) şi
art.64 din Codul jurisdicţiei constituţionale,
Curtea Constituţională
DECIDE:
1. Nu se acceptă spre examinare în fond sesizarea deputatului în Parlament Dumitru Braghiş.
2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de
atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în „Monitorul Oficial
al Republicii Moldova”.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
18 decembrie 2008.
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Dumitru PULBERE

Opinia Separată asupra Deciziei din 18 decembrie 2008
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire
la Curtea Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei
constituţionale (parţial concordantă)
Curtea Constituţională (CC RM) n-a acceptat spre examinare în fond
sesizarea deputatului Dumitru Braghis pentru motivul că are drept
obiectiv o omisiune şi astfel depaşeşte competenţa ei.
Sînt de accord cu decizia Curţii cu privire la inadmisibilitatea sesizării,
dar din motive diferite faţă de cele expuse de majoritatea judecătorilor.
Întrucît concluziile formulate în decizie pot servi drept bază pentru o
ulterioară jurisprudenţă, expun prezenta opinie parţial concordantă cu
opinia Curţii.
Curtea a declarat sesizarea inadmisibilă pentru motivul că examinarea omisiunilor nu intră în competenţa Curţii Constituţionale, poziţie
expusţ în pct.1 al Deciziei. În pct.2 al Deciziei, însă Curtea se contrazice,
deoarece analizează fondul sesizării şi se pronunţă asupra compatibilităţii obiectului sesizării cu art.20 din Constituţie.
1. Referindu-mă la pct.1 al Deciziei, sunt de parerea că atribuirea cetăţeanului (eventual, a persoanei) a calităţii de subiect cu drept de sesizare
a Curţii Constituţionale constituie o prerogativă a Parlamentului. Astfel,
lipsa cetăţeanului din lista subiecţilor cu drept de sesizare, specificată în
art.25 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, nu constituie o omisiune, ci, în corespundere cu alin.(2) art.135 din Constituţie, constituie
voinţa organului legislativ suprem. Mai mult ca atît, conform art.38 din
Codul jurisdicţiei constituţionale, Parlamentul stabileşte concret şi domeniile în care unii subiecţi au dreptul să sesizeze Curtea Constituţională.
2. Despre includerea persoanei în categoria subiecţilor cu drept de sesizare prin modificarea legislaţiei procedurale a Curţii Constituţionale şi
imposibiltatea implementării acestei proceduri fără revizuirea Constituţiei, Curtea s-a pronunţat în Decizia de respingere a sesizării de interpretare
a art.135 al Constituţiei din 04.12.2006. Suplimentar la aceasta, atrag atenţia asupra existenţei mai multor forme de adresare directă a cetăţeanului
la jurisdicţia constituţională. Astfel, există procedura „action popularis”,
care permite adresarea directă a persoanei împotriva actelor normative,
în interesul societăţii, fără să existe o violare a dreptului persoanei, procedură existentă în Spania. Din sesizarea depusă rezultă că anume o astfel
de procedură autorul doreşte să se instituie. În acest caz, Curtea n-ar putea garanta direct responsabilitateaa statului faţă de cetăţean.
Funcţia de asigurare a responsabilităţii statului faţă de cetăţean, stipulate în art.134 alin.(1) din Constituţie, poate fi soluţionată prin institu-
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irea procedurii plîngerii constituţionale, prin intermediul căreia Curtea
ar putea excmina cazurile de lezare, prin actele administrative sau jurisdicţionale, a drepturilor garnatate de Constituţie, procedura existentă în
Germania. În acest caz s-ar comnbate realmente încălcările drepturilor
persoanei, pentru că anume aceste acte sînt atacate la Curtea Europeană. O astfel de procedură, însă, poate fi instituită numai prin revizuirea
Constituţiei.
O alta formă ar fi acordarea persoanei, care a avut sau are o acţiune în
instanţa judiciară de drept comun, a dreptului de a ridica direct la Curtea
Constituţională a execpţiei de neconstituţionalitate, procedură existentă
iîn Rusia. Şi în acest caz e necesară revizuirea Constituţiei, şi anume a
art.135 alin.(1) lit/g). În acest caz se va ataca numai actul normativ.
3. In decizia sa, Curtea a constatat, că Curtea Constituţională nu face
parte din instanţele judecătoreşti. Consider acest raţionament incorrect.
Lipsa Curţii Constituţionale din art.115 alin.(1) din Constituţie, care vizează instanţele judecătoreşti, nu înseamnă că Constituţia nu recunoaşte statutul ei de instanţă judecătorească, în care se înfăptuieşte justiţia.
Conform modelului European, justiţia constituţională este înfaptuită de instanţă judiciară specializată. Totodată, trebuie remarcat faptul
că statutul de Curte, compusă numai din judecători, cărora li se asigură toate garanţiile de magistrate, exercitarea justiţiei numai în şedinţe,
conform codului de procedură jurisdicţională, sunt caracteristice unei
instanţe judecătoreşti specializate. Numai lipsa unor astfel de caracteristici poate trezi discuţii privind calitatea Curţii Constituţionale de instanţă
judecătorească.
Ca exemplu poate servi Consiliul Consultativ al Franţei, care din cauza că afară de judecători, include şi foştii preşedinţi ai Franţei, poartă
denumirea de Consiliu. Cu toate acestea şi Consiliul francez, deţinînd
celelalte componente, este considerat de majoritatea doctrinarilor şi
practicienilor drept instanţă judecătorească în care se înfăptuieşte justiţia constituţională.
Suplimentar, atrag atenţia asupra faptului că constituanta legislativă
a permis persoanei accesul liber la justiţie nu prin orice instanţă judecătorească, ci numai prin intermediul „instanţelor judecătoreşti competente”. Stabilirea competenţei instanţelor judecătoreşti, însă este prerogativa exclusiv a Parlamentului Republicii Moldova.
4. Curtea nu a facut analiza detaliată a intenţiei constituantei, precum
şi a spiritului normelor constituţionale care reglementează statutul Curţii Constituţionale. Calitatea Curţii Constituţionale de instanţă judecătorească specializată, în care se înfăptuieşte justiţia constituţională, rezultă
din prevederile art.134 al Constituţiei, în care este denumită „autoritate
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de jurisdicţie Constituţională”. Conform DEX-ului, termenul „jurisdicţie” înseamnă „putere, competenţă de a judeca a unui judecător sau a
unei instanţe”.
Mai mult ca atît, de aceiaşi opinie sunt şi doctrinarii constituţionali.
Astfel, constituţionalistul austriac Gh. Elisenmann, unul din autorii modelului European de jurisdicţie constituţională, aplicat în majoritatea statelor
din Europa, mentionează că sensul juridic al „justiţiei constituţionale”, în
ultima analiză, este „garantarea repartizării prerogativelor între legislaţia
ordinară şi legislaţia constituţională, iar cel al „jurisdicţiei constituţionale”,
este acel de organ prin care se realizează „justiţia constituţională”.136
Astfel, argumentele invocate de Curte induc idea eronată că persoana
fizică nu poate fi înregistrată cu dreptul de a sesiza Curtea Constituţională, pentru că aceasta nu este instanţă judecătorească specializată.
JUDECĂTOR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE
18 decembrie 2008

Victor PUŞCAŞ

COMENTARIU
la Opinia Separată din 18.12.2008
Necesitatea introducerii recursului individual al persoanei la Curtea
Constituţională a fost recunoscută în legatură cu adresarea Republicii
Moldova la Consiliul Europei la 13.07.1995 şi ratificarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului la 12 septembrie 1997.
Măsurile necesare de realizare a CEDO au fost prevăzute în următoarele acte:
– Hotărîrea Guvernului 210 din 05.03.1997,
– Hotărîrea Parlamentului nr.1447 din 28.01.1998 privind Programul
de ajustare a legislaţiei Republicii Moldova,
– Hotărîrea Parlamentului nr.425 din 24.10.2003 privind Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 20042008,
– Hotărîrea Guvernului nr.356 din 22.04.2005 privind Planul de actiuni „Republica Moldova – Uniunea Europeană”,
– Recomandarea (2004) din 12.05.2004 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind ameliorarea remediilor interne, şi alte acte.
La iniţiativa unui grup de deputaţi, Curtea Constituţională la
16.12.2004 a pronunţat avizul privind iniţiativa de modificare a Constituţiei privind dreptul persoanei de a sesiza Curtea Constituţională.
136

Gh. Elisenmann, La justice constituţionnelle de la Haute Cour Constituţionnelle, Paris,
1928, reed., RUAM et Econiomica, 1986.
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Se presupunea ca art.135 alin.(1) să fie completat cu lit.d) cu următorul
cuprins: „d), se pronunţă după epuizarea căilor de atac, în condiţiile legii,
asupra cererilor depuse de orice persoană care se pretinde victima unor încălcări ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, consfinţite
în Titlul II sau în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este
parte, provenite dintr-o lege, dintr-un act administrativ, dintr-o hotărîre
judecătorească sau dintr-o omisiune a autorităţilor publice”.
Reieşind din majorarea volumului de lcuru, se propunea să fie mărit
şi numărul de judecători.
Se propunea ca alin.(2) al art.136 să fie expus în următoarea redacţie: „Doi judecători sunt numiţi de Parlament, doi de Guvern, doi de către
Consiliul Superior al Magistraturii şi unul de către Preşedintele Republicii
Moldova”.
Proiectul legii de revizuire a Constituţiei privind accesul direct al cetăţenilior la Curtea Constituţională, a acumulat numai 52 de voturi ale
fracţiunii majoritare.
Pentru adoptarea acestui proiect de lege erau necesare 68 de voturi.
Fracţiunile parlamentare de opoziţie n-au susţinut proiectul.
Prin decizia CC RM din 26.03.2007 nu s-a acceptat spre examinare în
fond sesizarea judecătoriei Făleşti privind excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr.186 din 29.06.2006 pentru modificarea Legii nr.1225 din
08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, din motivul că judecătoria nu dispunea de dreptul de sesizare directă a Curţii.
CC RM prin adresa anexată la Decizie a atras atenţia Parlamentului
„asupra inadvertenţei privind procedura excepţiei de neconstituţionalitate stipulate în Codul de procedură civilă în raport cu Constituţia, Codul de
procedură penală şi legislaţia în domeniu”.
Parlamentul prin legile nr.225 din 30.05.2003 şi nr.244 din 21.07.2006
a încercat să introducă adresarea directă a cetăţenilor la Curtea Constituţională prin perfecţionarea mecanismului ridicării excepţiei de neconstituţionalitate. Însă fără modificarea Legii cu privire la Curtea Constituţională şi a Codului jurisdicţiei constituţionale, precum şi fără revizuirea
art.135 alin.(1) lit.g) al Constituţiei, eforturile autoritatilor publice nu
s-au încununat cu succes.
Cu încălcarea prevederilor art.135 alin.(1) lit.g), Curtea Constituţională prin hotărîrea nr.2 din 09.02.2016, a pronunţat hotărîrea respectivă,
stipulînd că „excpeţia de neconstituţionalitate, poate fi ridicată în faţa instanţei de judecată de către oricare dintre părţi sau reprezentantul acesteia, precum şi de către instanţa de judecată din oficiu”.
Astfel, CC RM nu numai că a substituit Parlamentul, dar a creat şi o
nouă normă de drept de nivel constituţional.
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Este adevărat, că prin adresa anexată la hotărîre, CC RM a cerut Parlamentului să dea vesmintul juridic necesar interpretărilor date de Curte,
prin introducerea modificărilor în legislaţie. Însă, modificările necesare
aşa şi nu au fost întroduse, cu excepţia art.12 prim din Codul de procedură civilă, cu modificarea introdusă prin legea nr.244 din 21.07.2006, care
tot nu poate fi aplicată fără întroducerea modificărilor în restul actelor
normative. Şi apoi trebuie să fie definitivat mecanismul excepţiei de neconstituţionalitate trasat de catre Curtea Constituţională.
Concluzionăm că problema privind accesul persoanei la Curtea Constituţională, fie direct fie indirect, în prezent ramîne a fi nerezolvată.
Autorul V. PUŞCAŞ, pe parcursul anilior si-a expus public poziţia
privind perfecţionarea cadrului normativ privind realizarea art.20 din
Constituţie – accesul liber la justiţie, inclusiv accesul direct la Curtea
Constituţională. În confirmarea comentariilor, publicăm materialul confirmativ.
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MAJORITATEA A PROPUS, MINORITATEA S-A OPUS
Victor PUȘCAȘ
Judecător al Curţii Constituţionale

Moldova Suverană
3 martie 2006
La 29 decembrie 2005 proiectul legii de revizuire a Constituţiei privind
accesul direct al cetăţenilor la Curtea Constituţională a acumulat numai
52 de voturi ale fracţiunii majoritare. Pentru adoptarea acestui proiect de
lege erau necesare 68 de voturi. Fracţiunile de opoziţie (PPCD, AMN, PD
şi altele) n-au susţinut proiectul.
S-ar părea că problema s-a consumat. Procedura de revizuire a Constituţiei este foarte complicată, durează aproape doi ani. Însă poşta redacţiei, cu scrisori la acest subiect, nici în prezent nu este goală. Ba mai
mult, unii cetăţeni îşi exprimă nedumerirea. De ce nu li s-a permis să se
adreseze direct la Curtea Constituţională? Ce interese a urmărit opoziţia?
De ce n-a fost acceptat acest proiect? Care este opinia specialiştilor în
domeniu? Aceste şi alte întrebări le-am adresat Preşedintelui Curţii Constituţionale, dl Victor Puşcaş.
Preşedintele Curţii Constituţionale, dl Victor Puşcaş:
– Sînt două aspecte, care, în viziunea mea, au servit drept premise
pentru implementarea în Republica Moldova a procedurii plîngerii constituţionale.
Primul aspect vizează practica judiciară de aplicare a normelor legale conforme cu Constituţia în cauze concrete şi, în consecinţă, accesul
persoanelor la jurisdicţia constituţională atunci cînd drepturile constituţionale le sînt încălcate. În majoritatea statelor europene, membre ale
Consiliului Europei, pînă a se adresa la Curtea Europeană a Drepturilor
Omului (în continuare – CEDO), cetăţenii care se pretind victime ale încălcării drepturilor şi libertăţilor constituţionale pot sesiza Curtea Constituţională (în continuare – CC).
Aceste forme sînt:
a) Plîngerea constituţională individuală, după epuizarea căilor ordinare de atac, pentru controlul constituţionalităţii oricărui act al unei autorităţi publice, care a încălcat dreptul constituţional al persoanei.
b) Sesizarea prin intermediul instanţelor judecătoreşti a actelor ce necesită a fi aplicate în activitatea jurisdicţională sau aşa-numita excepţie
de neconstituţionalitate.
c) Sesizarea populară (actio popularis).
În Republica Moldova, din aceste forme, se aplică numai sesizarea
instanţei judecătoreşti asupra excepţiei de neconstituţionalitate. Însă
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acest mecanism aproape că nu funcţionează. În mai mult de 10 ani în
faţa CC au fost ridicate cîteva zeci de excepţii de neconstituţionalitate, în
care Curtea Constituţională a pronunţat 10 hotărîri. Dar în această perioadă CC a declarat neconstituţionale, parţial sau integral, circa 170 de
acte normative. E greu să ne imaginăm că instanţele judecătoreşti n-au
examinat cauze civile, penale şi administrative în baza actelor declarate
ulterior neconstituţionale! Practica confirmă că părţile: procurorii, avocaţii, cetăţenii şi instanţele înseşi la judecarea cauzelor manifestă pasivitate, nu verifică conformitatea actelor normative, în baza cărora rezolvă
litigiile, cu Constituţia, pentru ca, în caz de discrepanţă, să ridice excepţia
de neconstituţionalitate în faţa Curţii Constituţionale.
Al doilea aspect este creşterea vertiginoasă a numărului de cauze depuse la Strasbourg de persoane din Republica Moldova. Actualmente la
CEDO se află peste 40 mii de plîngeri, o parte din care provine din Republica Moldova.
Dacă pînă nu demult persoanele se adresau la CEDO preponderent
în legătură cu neexecutarea hotărîrilor instanţelor judecătoreşti, în prezent, după limitarea căilor extraordinare de atac, cetăţenii se adresează
la CEDO cu probleme de alt ordin. Amintim că legislatorul a format astfel
sistemul judiciar, încît justiţia propriu-zisă se termină 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 de genul: nu a fost
aplicată legea necesară, pricina a fost judecată în absenţa unui participant la proces, nu s-a respectat limba procedurii, lipseşte procesul-verbal şi altele. Însă aceste aspecte prea puţin îi afectează pe cetăţeni. Ei cer
ca litigiile să fie rezolvate corect. Cele cîteva sute de plîngeri, care anual
sînt adresate CC, vorbesc anume despre aceasta – încălcarea drepturilor
materiale. Curtea Constituţională însă le restituie cetăţenilor, deoarece
nu are competenţa de a examina aceste plîngeri.
– Care este ieşirea din situaţie?
– În anul 2004 Preşedintele Republicii Moldova a adresat Parlamentului mesajul de a eficientiza mecanismele de apărare a drepturilor omului.
Acest mesaj a fost bazat pe situaţia reală din ţară şi pe un şir de acte:
1) Hotărîrea Parlamentului nr.1447-XIII din 28.01.1998 „Privind aprobarea Programului de ajustare a legislaţiei Republicii Moldova la prevederile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale”.
2) Hotărîrea Parlamentului nr. 415-XV din 24.10.2003 „Privind aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008”.
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3) Hotărîrea Guvernului nr.356 din 22.04.2005 „Pentru aprobarea Planului de acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană”.
4) Recomandarea (2004)6 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei cu privire la ameliorarea remediilor interne, adoptată la 12 mai 2004.
Aceste acte, precum şi altele, prevedeau, într-o formă sau alta, implementarea plîngerii constituţionale. Specialiştii, mai mulţi ani la rînd, au
cerut introducerea acestui mecanism, însă, după părerea noastră, nu a
existat pentru aceasta voinţă politică.
În baza mesajului Preşedintelui Republicii Moldova, un grup din 35
de deputaţi a elaborat un proiect de lege pentru modificarea Constituţiei şi a solicitat avizul Curţii Constituţionale. La 16 decembrie 2004 Curtea Constituţională a avizat pozitiv acest proiect, considerîndu-l benefic
pentru cetăţenii Republicii Moldova. Proiectul de lege împreună cu avizul Curţii Constituţionale au fost înaintate în Parlament.
– Se spune că în Parlament a fost prezentat un alt proiect, pe care opoziţia n-a dorit să-l susţină.
– Comisia specială a prezentat proiectul de lege pentru completarea
art.135 alin.(1) din Constituţie cu o nouă literă d) cu următorul cuprins:
„d) Curtea Constituţională se pronunţă, în condiţiile legii, asupra cererii depuse de persoana care se pretinde vătămată de către o autoritate
publică în drepturile sau libertăţile fundamentale, prevăzute de Constituţie sau de tratatele internaţionale, la care Republica Moldova este parte”.
Acest proiect de lege este expus într-o variantă redactată şi, după sens,
nu diferă de cel avizat. Parlamentul deci era în drept să-l adopte. Menţionăm că, potrivit practicii controlului constituţional formate pe parcursul
a 10 ani, avizele CC poartă caracter consultativ. Nu poate fi schimbată
concepţia proiectului, însă perfecţionarea proiectului, în opinia noastră,
este admisibilă.
Mai mult ca atît, CC în avizul său a specificat că „actualul sistem de
justiţie constituţională nu stipulează accesul direct al cetăţenilor la Curtea Constituţională. Procedura excepţiei de neconstituţionalitate, prevăzută 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 ca nu a tuturor instanţelor de judecată, care dacă ar fi antrenate în această procedură, ar putea contribui la
eficientizarea justiţiei”. (M.O. nr.241/32 din 27.12.2004).
După cum se observă din textul citat, CC a lăsat loc pentru creaţie
legislativă nu numai în privinţa proiectului propriu-zis, dar şi în privinţa
abilitării oricărei instanţe judecătoreşti cu dreptul de a sesiza direct CC,
fără intermedierea Curţii Supreme de Justiţie.
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Despre aceasta se vorbeşte mulţi ani la rînd. În opinia noastră, şi acest
aspect putea fi discutat în Parlament.
– Se ştie că în multe ţări opoziţia a pledat pentru introducerea unor
asemenea modificări, deoarece prin ele se asigură controlul poporului
asupra puterii. Este o formă democratică.
– Prin modificările propuse se urmăreau mai multe scopuri:
1. Ştim că suveranitatea naţională aparţine poporului şi nimeni nu o
poate limita. Puterea de stat vine de la popor şi se înfăptuieşte prin organele lui reprezentative – Parlamentul. La rîndul său, Parlamentul alege
Preşedintele ţării, Guvernul şi alte organe ale puterii, care reprezintă măria sa Poporul. Cetăţeanul este parte autonomă, independentă a poporului şi trebuie să dispună de dreptul de a controla organele care exercită
suveranitatea în numele său. Prin plîngerea constituţională cetăţenii vor
avea posibilitatea de a exercita activ controlul asupra organelor publice
şi totodată de a se apăra activ de abuzurile reprezentanţilor statului. Cetăţeanul în aşa mod se egalează cu statul. Devin egale posibilităţile lor de
a menţine relaţii normale.
Aceste postulate sînt caracteristice statelor de drept şi democratice,
în care valorile supreme, garantate de Constituţie, funcţionează. Dacă,
potrivit sistemului nostru constituţional, există valori supreme (art.1 din
Constituţie), există suveranitatea poporului (art.2 din Constituţie), logic,
trebuie să existe şi pîrghii populare de a proteja aceste valori supreme.
2. Modificările propuse au un caracter anticorupţional. Pretinsele violări ar fi fost examinate în mod deschis de pe poziţiile Constituţiei şi
tratatelor internaţionale, la care Republica Moldova este parte. Cazurile
ar fi fost publicate în Monitorul Oficial. Personal cred că acest mecanism
ar fi stopat discreditarea mecanismelor juridice existente. Poate că ar fi
fost anihilate în sfîrşit fenomenele negative expuse succint prin formula:
„Toţi sînt corupţi, totul se vinde şi se cumpără”.
Examinarea cazurilor respective ar fi scos la suprafaţă neregulile sau
ar fi confirmat constituţionalitatea activităţii organelor statale.
De învinuiri se poate apăra oricine şi oricînd, dar de suspiciuni – niciodată. La noi, mi se pare, se încetăţeneşte şi prinde rădăcini fenomenul
suspiciunilor.
3. Protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale va fi mai efectivă,
mai operativă şi mai puţin costisitoare.
Cred că se ştie că la CEDO cauzele se examinează în 3-7 ani. Bineînţeles, cazurile deosebite, cînd este ameninţată siguranţa sau viaţa persoanei, se examinează în regim de urgenţă. Însă majoritatea covîrşîtoare a
cazurilor se soluţionează în termene ce durează ani în şir.
Cheltuielile aferente sînt şi ele, în opinia noastră, destul de împovărătoare pentru persoana nedreptăţită. Conform Recomandărilor privind
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cuantumul onorariilor avocaţilor percepute în diverse categorii de cauze,
aprobate la 29 decembrie 2005 de către Consiliul Baroului Avocaţilor din
Moldova (vezi revista „Avocatul poporului” nr.1 din 2006), taxa pentru o
oră de lucru asupra problemei, care poate fi înaintată la Strasbourg, costă
de la 40 pînă la 150 euro, iar onorariul pentru avocat variază între 1000 şi
15000 euro, sume exorbitante pentru cetăţenii Republicii Moldova, unde
salariul mediu lunar în 2005 a fost de 1319 lei, iar în luna ianuarie 2006 –
1425 lei.
– În care ţări europene, inclusiv ex-sovietice, ex-socialiste, cetăţenii pot
sesiza direct Curtea Constituţională?
– În februarie 2005 la Chişinău s-a desfăşurat o conferinţă internaţională, la care a fost discutată jurisdicţia constituţională în Armenia,
Rusia, România, Belarus, Franţa, Ucraina, Lituania, Bulgaria, Azerbaidjan, Germania, Georgia, Polonia, Slovenia. Şi-au expus opiniile asupra
problemelor abordate reprezentanţii Comisiei de la Veneţia a Consiliului Europei, Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, Curţii Europene
pentru Drepturile Omului şi OSCE (materialele conferinţei sînt publicate
în culegerea „Justiţia Constituţională: actualitate şi perspective”, Chişinău, 2005). Din cele peste 20 de rapoarte prezentate la conferinţă, mai
mult de jumătate au avut ca obiect accesul direct al cetăţenilor la justiţia
constituţională. Problema accesului cetăţenilor la Curtea Constituţională diferă de la ţară la ţară, în unele el este mai restrîns, în altele mai larg.
Listă ţărilor în care este admis accesul direct al cetăţenilor la Curtea Constituţională este destul de mare. Este mai mic şirul ţărilor în care nu este
admis. Egidijus Kuris, Preşedintele Curţii Constituţionale din Lituania,
a observat în raportul său la conferinţă că „nu au implementat recursul
individual numai Armenia (actualmente se discută această problemă –
n.a.), Bulgaria, Franţa, Lituania, Luxembourg, România, Serbia şi Muntenegru” (vezi revista „Justiţia Constituţională” nr.3/2005, pag.25). El a informat că opoziţia parlamentară insistă să se introducă în ţara sa o nouă
pîrghie de control asupra puterii. După cum am fost informaţi mai tîrziu,
şi în această ţară, Lituania, a fost admis accesul cetăţenilor la CC.
– Oponenţii proiectului de lege au afirmat că accesul direct al cetăţenilor la Curtea Constituţională ar plasa această instituţie în vîrful piramidei
judiciare, judecătorii Curţii Constituţionale nu cunosc la nivel de lucru
limbile engleză şi franceză şi deci nu au acces la jurisprudenţa CEDO, este
necesar de a învesti cît mai mult în sistemul judiciar şi de a-l face cît mai
calitativ, introducerea recursului constituţional este o cale depăşită (în
locul recursului în anulare şi al căilor extraordinare de atac), va îngrădi
dreptul cetăţenilor de a se adresa la CEDO şi altele. Care este opinia Dvs.
la aceste critici?
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– Sînt de acord cu afirmaţia că este necesar de a învesti cît mai mult în
sistemul judiciar, de a-l face cît mai lucrativ şi efectiv. Îndemn factorii de
decizie să urmărească procedura şi modul în care se examinează un dosar în instanţele de apel. Instanţele de apel succedă prima instanţă, unde,
de fapt, se termină justiţia propriu-zisă. Activitatea judecătorului, atît în
aceste instanţe, cît şi în altele, este un adevărat calvar, mulţi nu rezistă.
Astfel, pentru a rezolva un dosar pus pe rol, judecătorul trebuie să asigure
prezenţa la ora cuvenită a persoanelor fără de care nu numai că nu poate
pronunţa decizia, dar nici nu poate începe şedinţa: ba nu s-a prezentat
sau a întîrziat procurorul, avocatul sau partea, ba nu s-a prezentat martorul principal – deţinătorul probelor, care nu poate fi găsit, şi multe alte
neajunsuri obiective. Sau să urmărească cum înfăptuiesc justiţia cei 18
judecători din sectorul Centru, care dispun numai de o sală de şedinţe. Toate aceste probleme necesită rezolvare neîntîrziat, pentru aceasta
sînt necesare investiţii atît materiale, cît şi logistice. Este necesar să ţinem
cont şi de cetăţenii care se îmbulzesc zilnic în coridoarele instanţelor judecătoreşti, care nu dispun de cele mai elementare condiţii. Or, justiţia
se înfăptuieşte nu de dragul justiţiei, ci pentru şi în interesul cetăţenilor.
Pe parcursul a 10 ani, conform bugetelor anuale, în mod special pentru reforma judiciară a fost alocat numai un milion de lei. Este o sumă
mizeră. Pentru a aduce sistemul judiciar din Moldova la nivelul celui european, sînt necesare, după părerea mea, poate subiectivă, sute de milioane de lei. De aceea sînt de acord cu opinia de a investi substanţial în
sistemul judiciar. Alte state demult au înţeles că zgîrcitul mai mult păgubeşte. Or, preţul pe care-l plăteşte societatea în cazul finanţării insuficiente a justiţiei este prea mare, nu ne putem permite să ignorăm acest
domeniu.
Însă există şi o altă parte a monedei. Dacă în judecătoriile raionale,
municipale sau de sector s-ar face justiţie dreaptă, poate că nici nu ar
fi necesare instanţele de apel. Dacă s-ar face dreptate în curţile de apel,
atunci de ce ar mai trebui Curtea Supremă de Justiţie? Daca s-ar face
dreptate în curţile supreme de justiţie din ţările europene, atunci de ce
ar mai fi necesară Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Sînt întrebări retorice.
Parcă în Germania, Austria, Italia, Spania şi în alte ţări, în care există
accesul cetăţenilor la Curtea Constituţională, nu se fac investiţii? Cred că
nimeni nu pune la îndoială acest fapt. Dar aceste şi alte state din Europa
au înţeles necesitatea întăririi mecanismelor juridice interne de protejare a drepturilor omului. Sistemul judiciar al acestor state este clasic,
din două trepte, pentru problemele de fapt şi de drept, a treia treaptă
fiind pentru problemele de drept, iar posibilitatea protecţiei drepturilor
204

şi libertăţilor constituţionale au reglementat-o prin plîngerea constituţională. În acest sens aceste state n-au găsit o modalitate mai bună, decît
accesul cetăţenilor la Curtea Constituţională, indiferent de locul acestei
instituţii în mecanismul juridic intern, pentru că drepturile şi libertăţile
fundamentale ale cetăţeanului sînt mai întîi garantate de Constituţia ţării
şi apoi, prin litera Constituţiei (art.4 şi art.8), de Convenţia europeană
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
Ce este mai raţional pentru societatea noastră: drepturile constituţionale şi cele prevăzute de Convenţie, în cazul cînd acestea sînt lezate din
cauza interpretării greşite de către instanţele naţionale, să fie apărate de
CEDO sau de Curtea Constituţională?
Cunoaşterea elementară a esenţei procedurii accesului direct al cetăţenilor la Curtea Constituţională infirmă alte teze negative ale oponenţilor
proiectului.
Astăzi nu mai există „cortina de fier” şi, slavă Domnului, deschizi „Internetul” sau alte surse şi afli orice informaţie te interesează. Este altceva
că unii nu vor să afle mai mult decît ştiu, devenind victime ale stereotipurilor. Analizînd opiniile expuse în mijloacele de informare în masă
(vezi revista „Avocatul Poporului” nr.1 din 2006), precum şi stenogramele Parlamentului (vezi site-ul Parlamentului www.parlament.md), putem
observa că acestea conţin expresii neutilizate sau rar utilizate în limbajul
juridic naţional: „principiul stabilităţii juridice”, „principiul securităţii
raporturilor juridice”(probabil, este vorba de cauza Popov versus Moldova, examinată de CEDO), „contenciosul constituţional” sau expresii
tipice pentru CEDO – „funcţionarea grefei”(la Curtea Constituţională a
Republicii Moldova se numeşte „secretariat”), „măsuri provizorii (ca garanţii procesuale)” (în limbajul procesual naţional – suspendarea executării hotărîrii), sau expresia „considerînd că 7 judecători de la CC, care nu
cunosc la nivel de lucru limbile engleză şi franceză şi, deci, nu au acces
la jurisprudenţa CEDO”. Constatăm că punct de reper a servit nu situaţia reală din Republica Moldova privind drepturile omului, ci probleme
aparente. O altă parte din oponenţi, în opinia noastră, nu a înţeles pînă la
capăt ce acte şi ale căror autorităţi pot fi supuse controlului prin intermediul plîngerii constituţionale, care este esenţa principiului supremaţiei
Constituţiei şi prin ce se deosebeşte plîngerea constituţională de excepţia de neconstituţionalitate şi de controlul constituţionalităţii legilor.
M-a mirat afirmaţia că, „dacă această iniţiativă ar fi fost introdusă,
aceasta ar fi supraîncărcat Curtea Constituţională”. Oare nerespectarea
sau încălcarea, printr-un act al autorităţii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale este comparabilă cu „supraîncărcarea” autorităţii
menite să garanteze aceste valori constituţionale?
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Şi, în sfărşit, că nu există mecanisme pentru reglementarea fluxului
de plîngeri.
În unele ţări se practică diferite mecanisme de admisibilitate a cererilor cetăţenilor. De exemplu, în SUA, din cele pînă la 10-15 mii de cereri
parvenite anual la Curtea Supremă de Justiţie, sînt admise şi soluţionate numai 90-100 de cereri. Este analogică practica Rusiei şi a altor ţări
europene, care au introdus mecanismele de admisibilitate a plîngerilor
constituţionale şi care acceptă spre examinare numai cazurile de violare
a Constituţiei.
Studiind stenograma Parlamentului, m-au nedumerit afirmaţiile
unor oponenţi: „o schimbare a Legii fundamentale nu se poate face decît
prin înţelegere între toate partidele. Pact se numeşte acesta şi încă fundamental. Aşadar, trebuie sa fie părţi care pactizează”. Despre ce pact este
vorba, între majoritate şi minoritate, despre un pact juridic sau politic?
Eu unul nu înţeleg despre ce fel de pacte poate fi vorba cînd problema
constă în apărarea mai eficientă a drepturilor omului.
– S-a afirmat că Curtea Constituţională şi îndeosebi Preşedintele ei
promovează ideea deschiderii accesului liber al cetăţenilor la justiţia constituţională. Şi pe unii anume aceasta îi pune în gardă!
– Da, susţin această idee încă din anul 1997 (discutată de altfel şi mai
înainte, în cadrul elaborării Constituţiei Republicii Moldova. Fiind membru al Comisiei pentru elaborarea proiectului Constituţiei Republicii
Moldova şi vicepreşedinte al Parlamentului, am fost responsabil de pregătirea compartimentelor privind autoritatea judecătorească şi Curtea
Constituţională), cînd a început lucrul în vederea ratificării Convenţiei
Europene a Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale (Hotărîrea
Guvernului nr.210 din 05.03.1997) şi aprobării, la începutul anului 1998,
a Programului de ajustare a legislaţiei Republicii Moldova la prevederile
Convenţiei Europene. Cred că este absolut clar că asemenea programe se
elaborează cu aportul tuturor instituţiilor statale, inclusiv al Curţii Supreme de Justiţie, în care activam atunci. În program a fost prevăzută necesitatea „introducerii prevederilor vizînd dreptul persoanelor particulare
de a sesiza Curtea Constituţională”.
În opinia mea, implementarea recursului constituţional, sau a plîngerii constituţionale (nu contează denumirea) mai devreme sau mai tîrziu
va avea sorţi de izbîndă, deoarece se va înţelege importanţa lui. Păcat de
oamenii care vor avea de suferit pînă atunci şi vor fi nevoiţi să-şi caute
dreptate la CEDO, irosind pentru aceasta ani de zile.
S-ar părea că noi, cei de la Curtea Constituţională, ar trebui să le mulţumim deputaţilor din opoziţie că nu „ne-au supraîncărcat” cu plîngerile
cetăţenilor (am fi fost nevoiţi să cerem spaţiu de lucru adăugător, supli206

mentarea personalului etc.). Eu însă sînt de părere că potenţialul Curţii
Constituţionale poate şi trebuie valorificat mai efectiv. De ce să nu o facem? În unele state europene recursul constituţional a fost introdus cu
40-50 de ani în urmă şi nimeni nu afirmă că curţile constituţionale din
aceste ţări s-au plasat în vîrful piramidei judiciare sau că petiţionarilor
li s-a închis calea la Strasbourg, sau că acest institut nu este efectiv. Din
contra.
La 27 februarie 2006, la Chişinău şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa internaţională cu genericul „Dreptul cetăţeanului de a sesiza Curtea
Constituţională pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor sale fundamentale”, desfăşurată de către Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională în parteneriat cu Curtea Constituţională şi Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.
Prezentul interviu, în opinia mea, nu distonează cu ideile expuse în
cadrul conferinţei şi de aceea n-a fost necesar să intervin în text. Invităm
participanţii la conferinţă să-şi expună opiniile.
Victor PUŞCAŞ
Preşedintele Curţii Constituţionale
a Republicii Moldova

Februarie a.2006
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PROPUNERE DE LEGE FERENDA
Noi, autorii prezentei monografii, în contextul celor sus expuse, considerăm necesar de introdus modificările respective în art.20 din Constituţie, oferind dreptul cetăţeanului de a se adresa în conformitate cu Legea la Curtea Constituţională, la Curtea Europeană a drepturilor omului
şi/sau la altă autoritate judecătorească internaţională, pentru a-şi proteja drepturile şi libertăţile fundamentale.
Autori:
V.Pușcaș
doctor in drept, conferentiar universitar
ex-judecator constitutional
membru al Comisiei pentru reforma constitutionala
V.Kuciuk
doctor in drept, lector universitar
membru al Comisiei pentru reforma constitutionala

Lege
pentru modificarea Constituției Republicii Moldova
Parlamentul adopta prezenta lege constituțională
Art. I – Constituția Republicii Moldova, adoptata la 29 iulie 1994 (republicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 78, art.
140), cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:
1. La art. 20 se introduce un nou alineat în următoarea redacție:
,, (3) Orice persoană este în drept in cadrul procesului de judecata să
se adreseze in oridnea contenciosului constitutional la Curtea Constituțională. După expirarea căilor ordinare și extraordinare de atac, orice
persoană este în drept să se adreseze în instanțele de judecata internaționale pentru protecția drepturilor și libertăților sale fundamentale.”
Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la
data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(2) În termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, Guvernul va
prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în concordanță cu prezenta lege.
PRESEDINTELE PARLAMENTULUI
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O PÂRGHIE POPULARĂ DE CARE SUNT LIPSIŢI CETĂŢENII
Victor Puşcaş
Serghei Cobăneanu

Obstacole în calea edificării statului de drept
Ce ne învaţă practica europeană?
Proiectul legii de revizuire a Constituţiei privind accesul direct al cetăţenilor la Curtea Constituţională a acumulat numai 52 de voturi ale fracţiunii majoritare. Pentru adoptarea acestui proiect de lege erau necesare
68 de voturi. Fracţiunile de opoziţie n-au susţinut proiectul.
S-ar părea că problema s-a consumat. Procedura de revizuire a Constituţiei este foarte complicată, durează aproape doi ani. Însă unii cetăţeni îşi exprimă nedumerirea: de ce nu li s-a permis să se adreseze direct
la Curtea Constituţională? De ce nu a fost acceptat acest proiect? Care
este opinia specialiştilor în domeniu?
În majoritatea statelor europene membre ale Consiliului Europei,
până a se adresa la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), cetăţenii care se pretind victime ale încălcării drepturilor şi libertăţilor constituţionale pot sesiza Curtea Constituţională.
Aceste forme sunt:
plângerea constituţională individuală, după epuizarea căilor ordinare
de atac, pentru controlul constituţionalităţii oricărui act al unei autorităţi
publice, care a încălcat dreptul constituţional al persoanei;
sesizarea prin intermediul instanţelor judecătoreşti a actelor ce necesită a fi aplicate în activitatea jurisdicţională sau excepţia de neconstituţionalitate;
sesizarea populară (actio popularis).
Din aceste forme, în Republica Moldova se aplică numai sesizarea instanţei judecătoreşti asupra excepţiei de neconstituţionalitate. Însă acest
mecanism aproape că nu funcţionează. În mai mult de 10 ani, în faţa
Curţii Constituţionale au fost ridicate câteva zeci de excepţii de neconstituţionalitate, în care Curtea a pronunţat 10 hotărâri. În această perioadă,
Curtea Constituţională a declarat neconstituţionale, parţial sau integral,
circa 170 de acte normative. E greu să ne imaginăm că instanţele judecătoreşti nu au examinat cauze civile, penale şi administrative în baza
actelor declarate ulterior neconstituţionale! Practica confirmă că părţile
– procurorii, avocaţii, cetăţenii şi instanţele înseşi – la judecarea cauzelor
manifestă pasivitate, nu verifică conformitatea actelor normative, în baza
cărora rezolvă litigiile, cu Constituţia, pentru ca, în caz de discrepanţă, să
ridice excepţia de neconstituţionalitate în faţa Curţii Constituţionale.
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Se înregistrează o creştere vertiginoasă a numărului de cauze depuse
la Strasbourg de persoane din Republica Moldova. Actualmente, la CEDO
se află peste 40.000 de plângeri, o parte din care provin din Moldova.
Dacă până nu demult persoanele se adresau la CEDO preponderent
în legătură cu neexecutarea hotărârilor instanţelor judecătoreşti, în prezent, după limitarea căilor extraordinare de atac, cetăţenii se adresează
la CEDO cu probleme de alt ordin. Amintim că legislatorul a format astfel
sistemul judiciar, încât justiţia propriu-zisă se termină în instanţa de apel
(considerăm că s-a procedat corect). Problemele se examinează de fapt
în primă instanţă (în judecătorii şi în curţile de apel) şi în instanţa de apel.
Ultima instanţă, instanţa de recurs – Curtea Supremă de Justiţie – examinează (cu unele excepţii) numai probleme de drept de genul: nu a fost
aplicată legea necesară, pricina a fost judecată în absenţa unui participant la proces, nu s-a respectat limba procedurii, lipseşte procesul-verbal şi altele. Însă aceste aspecte prea puţin îi afectează pe cetăţeni. Ei cer
ca litigiile să fie rezolvate corect. Cele câteva sute de plângeri care anual
sunt adresate Curţii Constituţionale vorbesc anume despre aceasta – încălcarea drepturilor materiale. Curtea însă le restituie cetăţenilor, deoarece nu are competenţa de a examina aceste plângeri.
Izvorul şi esenţa iniţiativei legislative
În anul 2004, Preşedintele Republicii Moldova a adresat Parlamentului mesajul de a eficientiza mecanismele de apărare a drepturilor omului.
Acest mesaj a fost bazat pe situaţia reală din ţară şi pe un şir de acte:
1) Hotărârea Parlamentului nr. 1447-XIII din 28.01.1998 Privind aprobarea Programului de ajustare a legislaţiei Republicii Moldova la prevederile Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor
Fundamentale;
2) Hotărârea Parlamentului nr. 415-XV din 24.10.2003 Privind aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru
anii 2004-2008;
3) Hotărârea Guvernului nr. 356 din 22.04.2005 Pentru aprobarea Planului de acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană;
4) Recomandarea (2004) 6 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei cu privire la ameliorarea remediilor interne, adoptată la 12 mai 2004.
Aceste acte, precum şi altele, prevedeau într-o formă sau alta implementarea plângerii constituţionale. Specialiştii au cerut mai mulţi ani la
rând introducerea acestui mecanism, însă, după părerea noastră, nu a
existat pentru aceasta voinţă politică.
În baza mesajului Preşedintelui Republicii Moldova, un grup din 35
de deputaţi a elaborat un proiect de lege pentru modificarea Constituţiei
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şi a solicitat avizul Curţii Constituţionale. La 16 decembrie 2004, Curtea a
avizat pozitiv acest proiect, considerându-l benefic pentru cetăţenii Republicii Moldova. Proiectul de lege împreună cu avizul Curţii Constituţionale au fost înaintate în Parlament.
Comisia specială a prezentat proiectul de lege pentru completarea
art. 135 alin. (1) din Constituţie cu o nouă literă d) cu următorul cuprins:
„d) Curtea Constituţională se pronunţă, în condiţiile legii, asupra cererii
depuse de persoana care se pretinde vătămată de către o autoritate publică în drepturile sau libertăţile fundamentale, prevăzute de Constituţie
sau de tratatele internaţionale, la care Republica Moldova este parte”.
Acest proiect de lege este expus într-o variantă redactată şi, după sens,
nu diferă de cel avizat. Parlamentul deci era în drept să-l adopte. Menţionăm că, potrivit practicii controlului constituţional formate pe parcursul
a 10 ani, avizele Curţii Constituţionale poartă caracter consultativ. Concepţia proiectului nu poate fi schimbată, însă perfecţionarea proiectului
este, în opinia noastră, admisibilă.
Mai mult decât atât, Curtea Constituţională în avizul său a specificat
că „actualul sistem de justiţie constituţională nu stipulează accesul direct
al cetăţenilor la Curtea Constituţională. Procedura excepţiei de neconstituţionalitate, prevăzută 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”. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 241/32).
După cum se observă din textul citat, Curtea Constituţională a lăsat loc
pentru creaţie legislativă nu numai în privinţa proiectului propriu-zis, dar şi
în privinţa abilitării oricărei instanţe judecătoreşti cu dreptul de a sesiza direct Curtea Constituţională, fără intermedierea Curţii Supreme de Justiţie.
Omul este egalat cu statul
Prin modificările propuse se urmăreau mai multe scopuri:
1. Ştim că suveranitatea naţională aparţine poporului şi nimeni nu o
poate limita. Puterea de stat vine de la popor şi se înfăptuieşte prin organele lui reprezentative – Parlamentul, care, la rândul său, alege Preşedintele ţării, Guvernul şi alte organe ale puterii, care reprezintă Măria
sa Poporul. Cetăţeanul este parte autonomă, independentă a poporului
şi trebuie să dispună de dreptul de a controla organele care exercită suveranitatea în numele său. Prin plângerea constituţională, cetăţenii vor
avea posibilitatea de a exercita activ controlul asupra organelor publice
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şi totodată de a se apăra activ de abuzurile reprezentanţilor statului. Cetăţeanul în aşa mod se egalează cu statul. Devin egale posibilităţile lor de
a menţine relaţii normale.
Aceste postulate sunt caracteristice statelor de drept şi democratice,
în care valorile supreme, garantate de Constituţie, funcţionează. Dacă,
potrivit sistemului nostru constituţional, există valori supreme (art. 1
din Constituţie), există suveranitatea poporului (art. 2 din Constituţie),
atunci, logic, trebuie să existe şi pârghii populare de a proteja aceste valori supreme.
2. Modificările propuse aveau un caracter anticorupţie. Pretinsele violări ar fi fost examinate în mod deschis de pe poziţiile Constituţiei şi
tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Cazurile ar fi fost publicate în Monitorul Oficial. Credem că acest mecanism
ar fi stopat discreditarea mecanismelor juridice existente. Poate că ar fi
fost anihilate în sfârşit fenomenele negative expuse succint prin formula:
„Toţi sunt corupţi, totul se vinde şi se cumpără”.
Examinarea cazurilor respective ar fi scos la suprafaţă neregulile sau
ar fi confirmat constituţionalitatea activităţii organelor statale.
De învinuiri se poate apăra oricine şi oricând, dar de suspiciuni – niciodată. La noi, ni se pare, se încetăţeneşte şi prinde rădăcini fenomenul
suspiciunilor.
3. Protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale putea fi mai
efectivă, mai operativă şi mai puţin costisitoare. Se cunoaşte faptul că la
CEDO cauzele se examinează în 3-7 ani. Bineînţeles, cazurile deosebite,
când este ameninţată siguranţa sau viaţa persoanei, se examinează în regim de urgenţă. Însă majoritatea covârşitoare a cazurilor se soluţionează
în termene ce durează ani la rând.
Cheltuielile aferente sunt şi ele, în opinia noastră, destul de împovărătoare pentru persoana nedreptăţită. Conform Recomandărilor privind
cuantumul onorariilor avocaţilor percepute în diverse categorii de cauze,
aprobate la 29 decembrie 2005 de către Consiliul Baroului din Moldova
(revista Avocatul poporului, 2006, nr. 1), taxa pentru o oră de lucru asupra problemei care poate fi înaintată la Strasbourg costă de la 40 până la
150 euro, iar onorariul pentru avocat variază între 1000 şi 15.000 euro,
sume exorbitante pentru cetăţenii Republicii Moldova, unde salariul mediu lunar în 2005 a fost de 1319 lei, iar în luna ianuarie 2006 – de 1425 lei.
Din îndemnul opoziţiei
În luna februarie 2005, la Chişinău şi-a desfăşurat lucrările o conferinţă internaţională la care a fost discutată jurisdicţia constituţională din
Armenia, Rusia, România, Belarus, Franţa, Ucraina, Lituania, Bulgaria,
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Azerbaidjan, Germania, Georgia, Polonia, Slovenia. Şi-au expus opiniile asupra problemelor abordate reprezentanţii Comisiei de la Veneţia a
Consiliului Europei, Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, Curţii
Europene pentru Drepturile Omului şi OSCE (materialele conferinţei sunt
publicate în culegerea Justiţia Constituţională: actualitate şi perspective,
Chişinău, 2005). Din cele peste 20 de rapoarte prezentate la conferinţă,
mai mult de jumătate au avut ca obiect accesul direct al cetăţenilor la justiţia constituţională. Problema accesului cetăţenilor la Curtea Constituţională diferă de la ţară la ţară, în unele el fiind mai restrâns, în altele – mai
larg. Lista ţărilor în care este admis accesul direct al cetăţenilor la Curtea
Constituţională este destul de mare. Este mai mic şirul statelor în care
acesta nu este admis. Egidijus Kuris, preşedintele Curţii Constituţionale
din Lituania, a observat în raportul său că „nu au implementat recursul
individual numai Armenia (actualmente se discută această problemă –
n.a.), Bulgaria, Franţa, Lituania, Luxemburgul, România, Serbia şi Muntenegru” (revista Justiţia Constituţională, 2005, nr. 3, p. 25). El a informat
că opoziţia parlamentară insistă să se introducă în ţara sa o nouă pârghie
de control asupra puterii. După cum am fost informaţi mai târziu, şi în
Lituania a fost admis accesul cetăţenilor la Curtea Constituţională.
Nu s-a găsit o modalitate mai reuşită
Suntem de acord cu unii oponenţi ai iniţiativei legislative menţionate,
care susţin că este necesar de a investi cât mai mult în sistemul judiciar,
de a-l face cât mai funcţional şi efectiv. Este curios să urmărim procedura şi modul în care se examinează un dosar în instanţele de apel. Instanţele de apel succedă prima instanţă unde, de fapt, se termină justiţia
propriu-zisă. Activitatea judecătorului, atât în aceste instanţe, cât şi în
altele, este un adevărat calvar, la care mulţi nu rezistă. Astfel, pentru a
rezolva un dosar pus pe rol, judecătorul trebuie să asigure prezenţa la
ora cuvenită a persoanelor fără de care nu numai că nu poate pronunţa decizia, dar nici nu poate începe şedinţa: ba nu s-a prezentat sau a
întârziat procurorul, avocatul sau partea, ba nu s-a prezentat martorul
principal – deţinătorul probelor, care nu poate fi găsit, şi multe alte neajunsuri obiective. Nemaivorbind de condiţiile în care înfăptuiesc justiţia,
de exemplu, cei 18 judecători din sectorul Centru, care dispun de numai
o sală de şedinţe. Toate aceste probleme necesită rezolvare neîntârziată,
pentru care fapt sunt necesare investiţii atât materiale, cât şi logistice.
Este necesar să ţinem cont şi de cetăţenii care se îmbulzesc zilnic în coridoarele instanţelor judecătoreşti, care nu dispun de cele mai elementare
condiţii. Or justiţia se înfăptuieşte nu de dragul justiţiei, ci pentru şi în
interesul cetăţenilor.
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Pe parcursul a 10 ani, conform bugetelor anuale, în mod special pentru reforma judiciară a fost alocat numai un milion de lei. Este o sumă
mizeră. Pentru a aduce sistemul judiciar din Moldova la nivelul celui european, sunt necesare, după părerea noastră (poate subiectivă), sute de
milioane de lei. De aceea, suntem de acord cu opinia de a investi substanţial în sistemul judiciar. Alte state demult au înţeles că zgârcitul mai
mult păgubeşte. Or preţul pe care îl plăteşte societatea în cazul finanţării
insuficiente a justiţiei este prea mare şi nu ne putem permite să ignorăm
acest domeniu.
Există însă şi o altă parte a monedei. Dacă în judecătoriile raionale,
municipale sau de sector s-ar face justiţie dreaptă, poate că nici nu ar
fi necesare instanţele de apel. Dacă s-ar face dreptate în curţile de apel,
atunci de ce ar mai trebui Curtea Supremă de Justiţie? Daca s-ar face
dreptate în curţile supreme de justiţie din ţările europene, atunci de ce
ar mai fi necesară Curtea Europeană pentru Drepturile Omului? Sunt întrebări retorice.
Parcă în Germania, Austria, Italia, Spania şi în alte ţări, în care există
accesul cetăţenilor la Curtea Constituţională, nu se fac investiţii? Credem
că nimeni nu pune la îndoială acest fapt. Dar aceste şi alte state din Europa au înţeles necesitatea consolidării mecanismelor juridice interne
de protejare a drepturilor omului. Sistemul judiciar al acestor state este
clasic, din două trepte – pentru problemele de fapt şi cele de drept, a treia treaptă fiind pentru problemele de drept, iar posibilitatea protecţiei
drepturilor şi libertăţilor constituţionale au reglementat-o prin plângerea constituţională. În acest sens, statele numite nu au găsit o modalitate
mai bună decât accesul cetăţenilor la Curtea Constituţională, indiferent
de locul acestei instituţii în mecanismul juridic intern, pentru că drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţeanului sunt mai întâi garantate
de Constituţia ţării şi apoi, prin litera Constituţiei (art. 4 şi art. 8) – de
Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.
Ce este prioritar: pactul sau dreptul?
Ne-a mirat afirmaţia că, „dacă această iniţiativă ar fi fost introdusă,
aceasta ar fi supraîncărcat Curtea Constituţională”. Oare nerespectarea
sau încălcarea, printr-un act al autorităţii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale este comparabilă cu „supraîncărcarea” autorităţii
menite să garanteze aceste valori constituţionale?
Se mai susţine că nu există mecanisme pentru reglementarea fluxului
de plângeri. În unele ţări se practică diferite mecanisme de admisibilitate
a cererilor cetăţenilor. De exemplu, în SUA, din cele până la 10-15 mii de
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cereri parvenite anual la Curtea Supremă de Justiţie sunt admise şi soluţionate numai 90-100 de cereri. Este analogică practica Rusiei şi a altor
ţări europene, care au introdus mecanismele de admisibilitate a plângerilor constituţionale şi care acceptă spre examinare numai cazurile de
violare a Constituţiei.
Studiind stenograma Parlamentului, ne-au nedumerit afirmaţiile
unor oponenţi: „O schimbare a Legii Fundamentale nu se poate face decât prin înţelegere între toate partidele. Pact se numeşte acesta şi încă
fundamental. Aşadar, trebuie sa fie părţi care pactizează”. Despre ce pact
este vorba – între majoritate şi minoritate, despre un pact juridic sau politic? Nu înţelegem: despre ce fel de pacte poate fi vorba, când problema
constă în apărarea mai eficientă a drepturilor omului?
Susţinem fără rezerve ideea deschiderii accesului liber al cetăţenilor la
justiţia constituţională încă din anul 1997, discutată de altfel şi mai înainte, în cadrul elaborării Constituţiei Republicii Moldova (fiind membru al
Comisiei pentru elaborarea proiectului Constituţiei Republicii Moldova
şi vicepreşedinte al Parlamentului, eu. V. Puşcaş, am fost responsabil de
pregătirea compartimentelor privind autoritatea judecătorească şi Curtea Constituţională), când a început lucrul în vederea ratificării Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (Hotărârea Guvernului nr. 210 din 05.03.1997) şi aprobării, la
începutul anului 1998, a Programului de ajustare a legislaţiei Republicii
Moldova la prevederile Convenţiei Europene. Credem că este absolut
clar că asemenea programe se elaborează cu aportul tuturor instituţiilor
statale, inclusiv al Curţii Supreme de Justiţie, în care activam atunci. În
program a fost prevăzută necesitatea „introducerii prevederilor vizând
dreptul persoanelor particulare de a sesiza Curtea Constituţională”.
Viitorul aparţine recursului constituţional
În opinia noastră, implementarea recursului constituţional sau a
plângerii constituţionale (nu contează denumirea), mai devreme sau mai
târziu, va avea sorţi de izbândă, deoarece se va înţelege importanţa lui.
Păcat de oamenii care vor avea de suferit până atunci şi vor fi nevoiţi să-şi
caute dreptate la CEDO, irosind pentru aceasta ani de zile.
S-ar părea că noi, cei de la Curtea Constituţională, ar trebui să le mulţumim deputaţilor din opoziţie că nu „ne-au supraîncărcat” cu plângerile cetăţenilor (am fi fost nevoiţi să cerem spaţiu de lucru adăugător,
suplimentarea personalului etc.). Suntem însă de părerea că potenţialul
Curţii Constituţionale poate şi trebuie valorificat mai eficient. De ce să nu
o facem? În unele state europene, recursul constituţional a fost introdus
cu 40-50 de ani în urmă şi nimeni nu afirmă că curţile constituţionale din
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aceste ţări s-au plasat în vârful piramidei judiciare sau că petiţionarilor
li s-a închis calea la Strasbourg, sau că acest institut nu este efectiv. Din
contra.
La 27 februarie 2006, la Chişinău şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa
internaţională cu genericul Dreptul cetăţeanului de a sesiza Curtea Constituţională pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor sale fundamentale,
organizată de Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională în parteneriat cu Curtea Constituţională şi Ministerul Justiţiei al
Republicii Moldova.
Conţinutul prezentului articol, în opinia noastră, nu distonează cu
ideile expuse în cadrul Conferinţei şi de aceea nu a fost necesar să intervenim în text. Invităm participanţii la Conferinţă, cititorii să-şi expună
opiniile asupra problemelor abordate.
Revista Naţională de Drept,
nr. 4, 2006
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AVIZ
cu privire la confirmarea legalităţii alegerii Parlamentului
Republicii Moldova nr. 1 din 22.04.2009
Monitorul Oficial nr.83-85/7 din 30.04.2009
***
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională în componenţa:
Dumitru PULBERE – preşedinte, judecător-raportor
Alina IANUCENCO – judecător
Victor PUŞCAŞ – judecător
Petru RAILEAN – judecător-raportor
Elena SAFALERU – judecător
Valeria ŞTERBEŢ – judecător-raportor
cu participarea grefierului Victoria Botnariuc-Trelea, preşedintelui
Comisiei Electorale Centrale, Eugeniu Ştirbu, vicepreşedintelui Comisiei Electorale Centrale, Renata Lapti, secretarului Comisiei Electorale
Centrale, Iurie Ciocan, reprezentanţilor concurenţilor electorali: Mihai
Ghimpu – Partidul politic „Partidul Liberal”, Dumitru Graur – Partidul
politic „Alianţa Moldova Noastră”, Ştefan Creangă – Partidul politic „Partidul Liberal Democrat din Moldova”, Serghei Sîrbu – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, conducîndu-se după prevederile art.135
alin.(1) lit.e) din Constituţie, art.4 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire la
Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.e) şi art.63 lit.f) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat în şedinţă plenară publică rezultatele
alegerii Parlamentului Republicii Moldova.
Drept temei pentru examinarea dosarului au servit raportul Comisiei
Electorale Centrale cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 5
aprilie 2009, aprobat prin Hotărîrea nr.2509 din 11 aprilie 2009, şi procesul-verbal al Comisiei Electorale Centrale privind totalizarea rezultatelor
alegerii Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XVII-a din 5
aprilie 2009, prezentate spre examinare Curţii Constituţionale la 12 aprilie 2009, în conformitate cu art.60 alin.(2) şi alin.(3) şi art.89 alin.(1) din
Codul electoral.
Prin decizia Curţii Constituţionale din 12 aprilie 2009 materialele au
fost acceptate spre examinare în fond.
Prin Decizia nr.1 din 12 aprilie 2009, în baza art.60 alin.(21) din Codul
electoral, Curtea Constituţională a dispus renumărarea, în termen de 9
zile, a voturilor exprimate în alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 în
ansamblu pe ţară.
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Examinînd raportul şi procesul-verbal ale Comisiei Electorale Centrale
privind totalizarea rezultatelor alegerii Parlamentului Republicii Moldova
de legislatura a XVII-a din 5 aprilie 2009 şi analizînd materialele referitoare la alegeri, inclusiv hotărîrile Comisiei Electorale Centrale, contestaţiile depuse de concurenţi pe parcursul campaniei electorale, raportul
preliminar din 6 aprilie 2009 şi raportul final al Coaliţiei Civile pentru Alegeri Libere şi Corecte privind monitorizarea alegerilor parlamentare din 5
aprilie 2009, comunicatul din 6 aprilie 2009 privind constatările şi concluziile preliminare asupra alegerilor parlamentare formulate de Misiunea
Internaţională de Observare a Alegerilor, declaraţia Misiunii de observatori din partea Comunităţii Statelor Independente asupra rezultatelor
monitorizării organizării şi desfăşurării alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova, precum şi raportul Comisiei Electorale Centrale cu privire
la rezultatele renumărării, la 15 aprilie 2009, a voturilor exprimate în alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009, aprobat prin Hotărîrea nr.2523 din
21 aprilie 2009, şi procesul-verbal al Comisiei Electorale Centrale privind
totalizarea rezultatelor alegerii Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XVII-a din 5 aprilie 2009 în urma renumărării voturilor din 15
aprilie 2009, aprobat prin Hotărîrea nr.2517 din 21 aprilie 2009,
audiind informaţia prezentată de judecătorii-raportori şi explicaţiile
participanţilor la proces, Curtea Constituţională
A CONSTATAT:
Potrivit raportului Comisiei Electorale Centrale, alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 s-au desfăşurat în conformitate cu dispoziţiile constituţionale şi legale, cu respectarea principiilor internaţionale în domeniul
electoral şi angajamentelor asumate de Republica Moldova în calitate de
membru al Consiliului Europei.
Existenţa unui sistem politic competitiv şi pluralist şi încadrarea unui
număr mare de partide politice şi candidaţi independenţi în cursa electorală au oferit alegătorilor posibilitatea de a-şi exprima opţiunile autentice.
Alegerile parlamentare au fost monitorizate de 3134 de observatori,
inclusiv 2532 de observatori naţionali din partea a 20 de instituţii şi 602
observatori internaţionali din partea a 28 de instituţii (inclusiv 17 din
partea a 8 instituţii străine), 95 de jurnalişti naţionali şi 47 de jurnalişti
internaţionali reprezentînd 23 de mijloace de informare în masă din ţară
şi, respectiv, 24 de mijloace de informare în masă de peste hotare.
Din iniţiativa Institutului de Politici Publice, la 5 aprilie 2009 s-a efectuat un sondaj de opinie la ieşirea din cabinele de vot (exit poll).
La scrutin au participat 1.555.577 de alegători, sau 58,35 la sută, ceea
ce constituie mai mult de 1/2 din numărul de persoane înscrise în listele
electorale, certificînd valabilitatea scrutinului.
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Desfăşurarea scrutinului parlamentar din 5 aprilie 2009 denotă următoarele:
a) numărul de alegători incluşi în listele electorale
b) numărul de alegători incluşi în listele suplimentare
c) numărul de alegători care au primit buletine de vot
d) numărul de alegători care au participat la votare
e) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de alegători şi numărul alegătorilor care au participat la votare
f) numărul buletinelor de vot declarate nevalabile
g) numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral:
Partidul Social Democrat
Partidul politic „Partidul Liberal”
Partidul politic „Alianţa Moldova Noastră”
Partidul Popular Creştin Democrat
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
Partidul politic „Partidul Liberal Democrat din Moldova”
Partidul Democrat din Moldova
Partidul politic „Uniunea Centristă din Moldova”
Mişcarea social-politică „Acţiunea Europeană”
Partidul Dezvoltării Spirituale „Moldova Unită”
Partidul Conservator
Banari Sergiu, candidat independent
Urîtu Ştefan, candidat independent
Partidul politic „Partidul Ecologist „Alianţa Verde” din Moldova”
Railean Victor, candidat independent
Partidul politic „Pentru Neam şi Ţară”
Uniunea Muncii „Patria-Родина”
Partidul Republican din Moldova
Ţîmbalist Tatiana, candidat independent
Lomakin Alexandr, candidat independent
Cuşnir Valentina, candidat independent
h) numărul total de voturi valabil exprimate
i) numărul buletinelor de vot tipărite

2.564.710
100.906
1.555.734
1.555.577
157
19.433
56.855
201.812
150.110
46.549
760.139
190.932
45.623
42.242
15.447
3.360
4.384
8.751
2.796
retras
665
retras
retras
1.438
2.465
2.576
retras
1.536.144
2.677.864

Curtea Constituţională constată că, dintre concurenţii electorali înregistraţi de Comisia Electorală Centrală, mai mult de şase la sută din
voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară au obţinut:
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
Partidul Liberal
Partidul Liberal Democrat
Alianţa Moldova Noastră
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– 760139.00 – 49.48%
– 201812.00 – 13.14%
– 190932.00 – 12.43%
– 150110.00 – 9.77%

Nici un candidat independent nu a depăşit pragul electoral de trei la sută.
Alegerile din 5 aprilie 2009 s-au desfăşurat preponderent în condiţiile
pluralismului politic, într-o atmosferă calmă, deschisă, fără incidente de
natură să împiedice alegătorii să-şi exercite dreptul de vot.
În raportul Comisiei Electorale Centrale cu privire la rezultatele renumărării, la 15 aprilie 2009, a voturilor exprimate în alegerile parlamentare
din 5 aprilie 2009, aprobat prin Hotărîrea nr.2523 din 21 aprilie 2009, şi în
procesul-verbal respectiv, aprobat prin Hotărîrea nr.2517 din 21 aprilie
2009, au fost consemnate următoarele date:
a) numărul de alegători incluşi în listele electorale
b) numărul de alegători incluşi în listele suplimentare
c) numărul de alegători care au primit buletine de vot
d) numărul de alegători care au participat la votare
e) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de alegători şi numărul alegătorilor care au participat la votare
f) numărul buletinelor de vot declarate nevalabile
g) numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral:
Partidul Social Democrat
Partidul politic „Partidul Liberal”
Partidul politic „Alianţa Moldova Noastră”
Partidul Popular Creştin Democrat
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
Partidul politic „Partidul Liberal Democrat din Moldova”
Partidul Democrat din Moldova
Partidul politic „Uniunea Centristă din Moldova”
Mişcarea social-politică „Acţiunea Europeană”
Partidul Dezvoltării Spirituale „Moldova Unită”
Partidul Conservator
Banari Sergiu, candidat independent
Urîtu Ştefan, candidat independent
Partidul politic „Partidul Ecologist „Alianţa Verde” din Moldova”
Railean Victor, candidat independent
Partidul politic „Pentru Neam şi Ţară”
Uniunea Muncii „Patria-Родина”
Partidul Republican din Moldova
Ţîmbalist Tatiana, candidat independent
Lomakin Alexandr, candidat independent
Cuşnir Valentina, candidat independent
h) numărul total de voturi valabil exprimate
i) numărul buletinelor de vot tipărite
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2.586.309
117.794
1.556.244
1.556.083
161
18.996
56.866
201.879
150.155
46.654
760.551
191.113
45.698
42.211
15.481
3.357
4.399
8.759
2.803
retras
667
retras
retras
1.436
2.467
2.591
retras
1.537.087
2.680.379

După cum rezultă din Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.2516
din 21 aprilie 2009 cu privire la participarea alegătorilor la votare în ziua
de 5 aprilie 2009, adoptată în baza proceselor-verbale privind totalizarea
rezultatelor renumărării voturilor din 15 aprilie 2009 ale consiliilor electorale de circumscripţie raionale, municipale Chişinău şi Bălţi, Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia, numărul de alegători înscrişi în listele electorale şi în listele suplimentare pe întreaga ţară este de 2.704.103, la votare
au participat 1.556.083 de alegători, sau 57,54 la sută, ceea ce constituie
mai mult de 1/2 din numărul de persoane înscrise în listele electorale.
După renumărare, numărul voturilor valabil exprimate s-a majorat pe
baza buletinelor anterior recunoscute nevalabile, însă numărul de mandate atribuite de către Comisia Electorală Centrală partidelor politice nu
s-a modificat.
La 14 aprilie 2009 liderul Partidului Social Democrat, Dumitru Braghiş, a depus la Curtea Constituţională 2 contestaţii, iar la 22 aprilie 2009
au depus contestaţii liderii partidelor politice: Alianţa Moldova Noastră,
Serafim Urechean, Partidul Liberal Democrat din Moldova, Vladimir Filat, Partidul Liberal, Mihai Ghimpu. În contestaţii au fost consemnate următoarele încălcări: pe alocuri s-a admis votarea fără prezentarea buletinului de identitate şi votarea cu alte acte de identitate, precum şi votarea
multiplă prin înscrierea unor persoane în mai multe liste electorale; nu
au fost semnate şi ştampilate multe liste de votare; au votat persoane recunoscute în incapacitate de exerciţiu; au fost lipsiţi de dreptul de a participa la votare circa un milion de cetăţeni care se află la muncă peste hotare; unii concurenţi electorali au fost discriminaţi de către mijloacele de
informare în masă; unii radiodifuzori nu au diferenţiat activitatea funcţională a persoanelor oficiale de activitatea lor electorală, s-au utilizat fraudulos şi abuziv resurse administrative; au fost comise falsificări în listele
electorale (au fost incluse persoane decedate, persoane care în realitate
nu au locuit şi nu locuiesc pe adresele indicate în liste); a fost majorat
în mod nejustificat numărul de alegători faţă de numărul alegătorilor în
scrutinul parlamentar din 6 martie 2005; s-a permis agitaţia electorală
în ziua votării şi în ziua precedentă; o parte din listele suplimentare şi
listele alegătorilor care au solicitat votarea la domiciliu nu au fost semnate de preşedinţii birourilor electorale şi nu au fost autentificate; unele
birouri electorale, la deschiderea votării, n-au întocmit procese-verbale;
în multe secţii de votare listele electorale n-au fost afişate cu cel puţin 20
de zile înainte de desfăşurarea alegerilor; în campania electorală au fost
antrenate organele de forţă ale MAI, SIS, CCCEC, care au împiedicat amplasarea panourilor publicitare; s-a admis deteriorarea afişelor electorale; s-a interzis arendarea sălilor şi a locurilor publice pentru întîlnirile cu
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alegătorii organizate de PLDM; la 14 aprilie 2009 Curtea de Apel Chişinău
a interzis accesul la listele electorale şi copierea acestora.
În şedinţa plenară a Curţii reprezentanţii concurenţilor electorali au
reiterat încălcările enumerate. Invocînd şi alte încălcări: înscrierea unor
persoane în mai multe liste electorale, înmînarea mai multor buletine
decît este prevăzut de lege unei singure persoane, ei au solicitat declararea alegerilor din 5 aprilie 2009 nule şi invalidarea mandatelor de deputat.
Analizînd argumentele contestatarilor, actele prezentate de Comisia
Electorală Centrală în conformitate cu art.60 alin.(1) şi alin.(2) din Codul
electoral, precum şi materialele anexate de Comisia Electorală Centrală,
Curtea a conchis următoarele.
Pe parcursul campaniei electorale organele electorale, inclusiv Comisia Electorală Centrală, şi instanţele judecătoreşti competente au examinat o mare parte din neregulile evidenţiate, majoritatea fiind lichidate.
Afirmaţia contestatarilor privind includerea în listele electorale a 1373
de persoane decedate pentru care s-a votat este lipsită de substanţă, deoarece, după cum reiese şi din hotărîrile organelor abilitate, obiecţii de
acest caracter nu au fost aduse în ordinea prevăzută de Codul electoral şi
în termenele stabilite.
Conform informaţiei prezentate de Curtea Supremă de Justiţie şi afirmaţiei enunţate de preşedintele Comisiei Electorale Centrale în şedinţa plenară, la data de 22 aprilie 2009 în organele competente nu existau
contestaţii neexaminate.
O altă parte din încălcările invocate de contestatari, cum ar fi: înscrierea cu bună-ştiinţă în listele electorale a persoanelor care nu au drept
de vot în conformitate cu Codul, a unor persoane fictive sau înscrierea
intenţionată a unei persoane în mai multe liste, precum şi refuzul nejustificat de a primi şi soluţiona contestaţiile cu privire la operaţiile electorale, înmînarea unei singure persoane a mai multor buletine decît este
prevăzut de lege, continuarea agitaţiei electorale în ziua votării şi cea
precedentă ei, potrivit art.71 alin.(1) şi alin.(2) din Codul electoral, constituie contravenţii administrative şi se pedepsesc în conformitate cu dispoziţiile Codului cu privire la contravenţiile administrative. Constatarea
contravenţiilor administrative se face prin procese-verbale întocmite,
după caz, de către primarii localităţilor, preşedinţii organelor electorale
sau de către colaboratorii organelor de poliţie care îşi exercită funcţiile
privind asigurarea securităţii operaţiilor electorale. Procesele-verbale se
remit instanţei de judecată în a cărei rază teritorială se află localitatea în
care s-a comis contravenţia.
În şedinţa plenară a Curţii reprezentanţii concurenţilor electorali au
afirmat că nu au contestat în procedura prevăzută de art.71 din Codul
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electoral acţiunile sau faptele specificate, ceea ce lipseşte de forţă probatorie orice materiale şi argumente invocate de ei în acest sens.
Curtea relevă că toţi concurenţii electorali au avut în teritoriu reprezentanţi cu drept de vot, drept de vot consultativ şi observatori, care au semnat procesele-verbale cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor fără a
expune rezerve sau contestaţii. Nici alegătorii nu au depus contestaţii.
Conform comunicatului Misiunii Internaţionale de Observare a Alegerilor şi raportului final al Coaliţiei Civile pentru Alegeri Libere şi Corecte,
pe parcursul campaniei electorale au avut loc unele încălcări ale legislaţiei
electorale, şi anume: în reflectarea evenimentelor mass-media publică nu
a făcut distincţie între exercitarea de către autorităţile de stat a obligaţiilor
funcţionale şi activităţile lor electorale, au fost utilizate resurse administrative în scopuri electorale, autorităţile nu au asigurat un tratament egal
faţă de toţi concurenţii, unii radiodifuzori au admis un tratament diferenţiat faţă de concurenţii electorali, unele posturi de televiziune au difuzat
mesaje electorale camuflate, fără a aplica genericul „Electorala”, unele
posturi de televiziune (EuTV, Moldova 1 şi TV 7) au comis derogări de la
normele legale privind difuzarea publicităţii electorale.
Misiunea Internaţională de Observare a Alegerilor a remarcat prezenţa masivă, în proporţie de 97 la sută, la secţiile de votare vizitate a observatorilor din partea concurenţilor electorali, majoritatea reprezentînd
PCRM, PSD, PLDM, AMN, PL şi PDM, şi a apreciat că în 93 la sută din cazurile monitorizate numărarea voturilor s-a efectuat foarte bine şi bine.
Conform concluziilor Misiunii Internaţionale de Observare a Alegerilor şi Misiunii de observatori din partea Comunităţii Statelor Independente, alegerile pentru Parlamentul Republicii Moldova din 5 aprilie
2009 s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile Codului electoral şi
standardele europene, în condiţiile pluralismului politic, prin sufragiu
deschis şi liber exprimat, cu respectarea angajamentelor internaţionale
asumate de Republica Moldova. Încălcările semnalate nu au influenţat
asupra exprimării libere a voinţei alegătorilor.
Potrivit art.92 din Codul electoral, Curtea Constituţională declară
alegerile nule în cazul în care în procesul alegerilor şi/sau la numărarea
voturilor au fost comise încălcări ale Codului electoral care au influenţat
rezultatele votării şi atribuirea mandatelor.
Curtea Constituţională relevă că încălcările dispoziţiilor Codului electoral menţionate în contestaţii nu au avut amploarea care să conducă la invalidarea alegerilor, nu au influenţat voinţa alegătorilor şi nu denotă că alegerile
au avut un caracter fraudulos. Astfel, Curtea consideră că cererile concurenţilor electorali Partidul Liberal, Partidul Liberal Democrat din Moldova şi Alianţa Moldova Noastră privind invalidarea alegerilor sînt nefondate.
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Avînd în vedere cele enunţate, Curtea Constituţională constată că
scrutinul parlamentar din 5 aprilie 2009 s-a desfăşurat conform prevederilor legale şi standardelor internaţionale cu privire la alegerile democratice. Rezultatele scrutinului parlamentar reflectă voinţa autentică a
alegătorilor. În procesul alegerilor şi la numărarea voturilor nu au fost
comise încălcări ale Codului electoral de natură să influenţeze rezultatele votării şi atribuirea mandatelor.
În exercitarea atribuţiilor care-i revin potrivit Constituţiei, Curtea
Constituţională confirmă că la 5 aprilie 2009 Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVII-a a fost ales în mod legal, prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
Pentru motivele arătate, în baza dispoziţiilor art.140 din Constituţia
Republicii Moldova, art.26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională,
art.61 alin.(1) şi art.63 din Codul jurisdicţiei constituţionale şi art.89 din
Codul electoral, Curtea Constituţională adoptă următorul
AVIZ:
1. Se confirmă legalitatea alegerii Parlamentului Republicii Moldova
de legislatura a XVII-a.
2. Avizul se remite Parlamentului Republicii Moldova şi Comisiei
Electorale Centrale.
3. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac,
intră în vigoare la data adoptării şi se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 22 aprilie 2009.
Nr.1.

Dumitru PULBERE

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
Prin avizul din 22 aprilie 2009 Curtea Constituţională a confirmat legalitatea alegerii Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XVII-a.
Consider că avizul Curţii Constituţionale a fost adoptat cu abateri de
la procedura jurisdicţiei constituţionale, pentru care motiv expun prezenta opinie separată, bazată pe următoarele considerente.
1. Conform alin.(2) art.89 din Codul electoral, Curtea Constituţională
dispune de 10 zile pentru examinarea legalităţii desfăşurării alegerilor,
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însă norma legală stipulează următoarea condiţie: „dar nu mai devreme
de soluţionarea definitivă de către instanţele de judecată a contestaţiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislaţie”. În deschiderea
şedinţei Curţii Constituţionale, un concurent electoral a prezentat copia contestaţiei depuse la Curtea de Apel Chişinău cu o zi înainte, la
21.04.2009 (fapt confirmat de cancelaria instanţei). La aceeaşi dată, pînă
la totalizarea alegerilor, această contestaţie nu a fost acceptată de Comisia Electorală Centrală. În şedinţa Curţii Constituţionale a fost prezentată
încheierea Curţii de Apel Chişinău, prin care această contestaţie a fost
respinsă din lipsa competenţei materiale, dar în care se stabilea termenul
pentru depunerea recursului la CSJ. În baza normei precitate, consider
că Curtea Constituţională urma să examineze legalitatea alegerilor numai după adoptarea de către CSJ a unei decizii irevocabile asupra contestaţiei respective.
2. Conform alin.(3) art.31 din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi alin.(3) art.4 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională examinează numai probleme de drept. În şedinţa plenară
însă Curtea şi-a asumat sarcina de a examina contestaţiile concurenţilor
electorali, în conformitate cu alin.(3) art.67 din Codul electoral, care prevede că „contestaţiile împotriva hotărîrii organului electoral cu privire la
totalizarea rezultatelor alegerilor şi atribuirea mandatelor se examinează de către instanţa de judecată concomitent cu confirmarea legalităţii
şi validarea mandatelor”. Sînt de acord că din divergenţa acestor norme
legale Curtea avea de ales, dar odată ce şi-a asumat această sarcină, trebuia să examineze toate probele depuse de părţi atît în favoarea, cît şi
în defavoarea legalităţii alegerilor parlamentare. Pentru motivele expuse
consider că demersurile părţilor privind amînarea şedinţei Curţii Constituţionale, depuse în conformitate cu art.59 din Codul jurisdicţiei constituţionale, au fost respinse în mod neîntemeiat.
Ţinînd cont de faptul că după renumărarea voturilor Comisia Electorală Centrală a prezentat un alt raport privind totalizarea rezultatelor alegerilor, iar concurenţii electorali nu au putut lua act de listele electorale,
care în acest timp au fost folosite pentru renumărarea voturilor, Curtea
Constituţională avea dreptul legal de a amîna examinarea dosarului cu
încă 10 zile după prezentarea ultimului raport.
Demersurile privind amînarea şedinţei au avut un scop clar şi justificat: acordarea unui termen pentru a putea prezenta certificatele de deces ale persoanelor incluse în listele electorale pentru care, după părerea
concurenţilor electorali, s-a votat, pentru a obţine de la autorităţile competente listele electorale în care au fost incluse persoane pe alte adrese, pentru a verifica datele din actele de identitate consemnate în listele
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electorale ş.a. Mai mult ca atît, Curtea Constituţională avea obligaţia de
a crea concurenţilor electorali condiţiile necesare prin reclamarea probelor de la autorităţile competente, aşa cum procedează orice instanţă
de drept comun care examinează astfel de probe. În acest sens, Codul
jurisdicţiei constituţionale reglementează procedurile necesare (art.32,
50, 53, 59 ş.a.). Acordarea unui termen pentru prezentarea probelor era
necesară, deoarece părţile pretindeau că au fost falsificate circa 20000 de
voturi, concluzie bazată de ei pe verificarea listelor electorale din 10 circumscripţii electorale administrative (raioane), care constituie 25% din
toate listele. Probarea acestor încălcări ar fi influenţat nu numai rezultatele votării, dar şi atribuirea mandatelor, ceea ce ar fi determinat declararea alegerilor nule, aşa cum prevede art.92 din Codul electoral. În avizul
său Curtea Constituţională enumeră încălcările invocate de părţi, dar nu
analizează probele depuse şi nici motivele pentru care aceste probe au
fost respinse.
3. Conform legislaţiei electorale, asupra desfăşurării scrutinului se
pronunţă Comisia Electorală Centrală, instanţele de judecată şi Curtea
Constituţională. Unii concurenţi electorali au depus contestaţii la toate aceste autorităţi, însă nici una nu le-a examinat, fiecare declinîndu-şi
competenţa în favoarea celorlalte.
Astfel, reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale au explicat în şedinţă plenară a Curţii că nu au avut posibilitatea să examineze contestaţiile pentru că au fost depuse pe data de 21.04.2009, cînd s-a efectuat
totalizarea rezultatelor renumărării voturilor. Curtea de Apel Chişinău, la
rîndul său, a considerat că în această materie competenţa aparţine Curţii
Constituţionale. Obiectiv fiind, contestaţiile, unele fiind depuse în ziua
şedinţei plenare a Curţii, nu puteau fi examinate calitativ în cîteva ore de
Curtea Constituţională.
Asumîndu-şi obligaţia de a examina contestaţiile depuse, Curtea Constituţională nu a dat dovadă de consecvenţă şi a refuzat să le analizeze,
motivînd că acestea nu au fost probate în modul corespunzător în instanţele judiciare de drept comun. Astfel, Curtea Constituţională a închis
cercul vicios, autorităţile competente obţinînd o justificare pentru faptul
că nu şi-au îndeplinit atribuţiile.
4. În prezenta opinie separată nu mă pot pronunţa asupra contestaţiilor depuse, deoarece ele urmau a fi examinate în cadrul procesului
de justiţie constituţională sau în cadrul proceselor de justiţie de drept
comun în baza principiului contradictorialităţii. Numai o analiză amplă
poate servi drept temei pentru aprecierea contestaţiilor depuse. Judecătorii Curţii au recunoscut existenţa încălcărilor invocate în contestaţii,
dar, fără a le analiza, au decis că ele nu au putut să conducă la invali226

darea alegerilor. Aceasta rezultă din aviz: „Curtea Constituţională relevă
că încălcările dispoziţiilor Codului electoral menţionate în contestaţii nu
au avut amploarea care să conducă la invalidarea alegerilor, nu au influenţat voinţa alegătorilor şi nu denotă că alegerile au avut un caracter
fraudulos”.
În baza celor expuse, sînt de părere că Curtea Constituţională a încălcat procedura de examinare a dosarului.
JUDECĂTORUL CURŢII CONSTITUŢIONALE
22 aprilie 2009

Victor PUŞCAŞ

COMENTARIU
la Opinia Separată din 22.04.2009
Potrivit Constituţiei şi legislatiei electorale, fiecare cetăţean al Republicii Moldova dispune de un şir de garanţii pentru formarea puterii în
stat şi administrării treburilor publice prin participarea la alegeri desfăşurate prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
Responsabili pentru constatarea corectitudinii alegerilor sunt organele electorale – Comisia Electorală Centrală, instanţele judecătoreşti şi
Curtea Constituţională.
Potrivit legislaţiei electorale, decizia finală în totalizarea rezultatelor alegerilor aparţine Curţii Constituţionale. Ea apreciază şi determină
comportamentul organelor electorale pe parcursul procesului electoral.
În societate, pe parcursul alegerilor, s-a format perceperea despre
falsificarea totală a alegerilor prin utilizarea frauduloasă şi abuzivă a resurselor administrative, votarea multiplă în mai multe liste electorale,
lipsirea de participare la votare a circa un milion de cetăţeni şi lucrători
sezionieri aflaţi în străinătate, permiterea agitaţiei în ziua alegerilor şi în
ziua precedentă ei etc.
La acest scrutin electoral au participat mai mult de 20 de concurenţi
electorali.
Situaţia din societate a provocat un şir de zdruncinări sociale în zilele
de 6-7 aprilie 2009 care au evoluat în devastarea sediilor Parlamentului şi
Preşedintiei, în distrugerea şi lichidarea unor bunuri materiale publice.
Tulburările în masă au afectat ordinea publică şi ordinea de drept.
Sub presiunea evenimentelor, în zilele de 15-21 aprilie 2009, Comisia
Electorală Centrală a efectuat renumărarea voturilor, însă nu şi a semnalelor de constatare a înclăcărilor şi fărădelegilor comise care au provocat
indignarea alegătorilor.
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Autorul opiniei separate a atras atenţia la situaţia alarmantă din societate şi a cerut verificarea corespunzatoare a semnalelor parvenite pe
întreaga campanie electorală.
Cu toate acestea, Curtea s-a limitat numai la verificarea procesului
de vot folosind ca unul din argumentele de bază concluziile Misiunii Internaţionale de observare a alegerilor – raportul final al Coaliţiei Civile
pentru Alegeri Libere şi Corecte, Declaraţia Misiunii de Observatori din
partea Comunităţii de State Independente şi alţi observatori naţionali şi
internaţionali.
Însă validarea mandatelor a 101 de deputaţi nu a durat mult timp.
Ulterior, în baza avizului Curţii Constituţionale nr.2 din 2 iunie 2009,
Parlamentul a fost dizolvat.
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HOTĂRÎRE
pentru controlul constituţionalităţii Hotărîrii Guvernului nr.1284
din 2 octombrie 2002 „Despre aprobarea Regulamentului privind
modul de desfăşurare a concursului pentru obţinerea licenţei
de comercializare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase
şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare
prelucrată, către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii
Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, precum
şi exportul acestora”, cu modificările şi completările ulterioare
nr. 8 din 28.04.2009
Monitorul Oficial nr.89-90/8 din 12.05.2009
***
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională în componenţa:
Dumitru PULBERE – preşedinte
Alina IANUCENCO – judecător
Victor PUŞCAŞ – judecător
Petru RAILEAN – judecător
Elena SAFALERU – judecător-raportor
Valeria ŞTERBEŢ – judecător
cu participarea grefierului Victoria Botnariuc-Trelea, reprezentantului permanent al Guvernului la Curtea Constituţională, Nicolae Eşanu, şi
reprezentanţilor Guvernului, Iurie Muntean, viceministru al economiei
şi comerţului, Octavian Calmîc, director al Direcţiei generale de politici
comerciale a Ministerului Economiei şi Comerţului, în lipsa autoarei sesizării, Valentina Cuşnir, deputat în Parlamentul de legislatura a XVI-a,
călăuzindu-se de art.135 alin.(1) lit.a) din Constituţie, art.4 alin.(1) lit.a)
din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.a) şi art.16
alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat în şedinţă plenară deschisă dosarul pentru controlul constituţionalităţii Hotărîrii Guvernului nr.1284 din 2 octombrie 2002 „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de desfăşurare a concursului pentru obţinerea licenţei
de comercializare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase,
de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii
fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi exportul acestora”.
Drept temei pentru examinarea dosarului a servit sesizarea deputatului în Parlamentul de legislatura a XVI-a Valentina Cuşnir, depusă la 18
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noiembrie 2008, în conformitate cu prevederile art.24 şi art.25 din Legea
cu privire la Curtea Constituţională, art.38 şi art.39 din Codul jurisdicţiei
constituţionale.
Prin decizia Curţii Constituţionale din 9 decembrie 2008 sesizarea a
fost acceptată spre examinare în fond.
În procesul examinării preliminare a sesizării Curtea a dispus de
punctele de vedere comunicate de Parlament, Preşedintele Republicii
Moldova, Guvern, Ministerul Justiţiei, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Camera de Licenţiere,
Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.
Examinînd materialele dosarului, audiind informaţia prezentată de
judecătorul-raportor şi argumentele expuse de participanţii la proces,
Curtea Constituţională
A CONSTATAT :
1. La 2 octombrie 2002 Guvernul a adoptat Hotărîrea nr.1284 „Despre
aprobarea Regulamentului privind modul de desfăşurare a concursului
pentru obţinerea licenţei de comercializare a resturilor şi deşeurilor de
metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv
în stare prelucrată, către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii
Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi exportul acestora”137 (în continuare – Hotărîrea nr.1284), care a fost modificată la 6 iunie 2008 prin Hotărîrea Guvernului nr.669 „Pentru aprobarea
modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1284 din 2 octombrie 2002”138 şi la 10 aprilie 2009 prin Hotărîrea Guvernului nr.276 „Pentru
modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1284 din 2 octombrie 2002”139.
2. În sesizare se subliniază că Guvernul a emis Hotărîrea nr.1284 întru
executarea Legii nr.787-XIII din 26 martie 1996 „Cu privire la resursele
materiale secundare”, care a fost abrogată la 14 decembrie 2007. Ca urmare, Regulamentul aprobat prin Hotărîrea nr.1284 a devenit o sursă de
norme juridice care nu sînt bazate pe lege, fapt ce contravine art.102 alin.
(2) din Constituţie şi art.4 lit.a) din Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 „Privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale”, potrivit cărora Guvernul adoptă hotărîri
pentru organizarea executării legilor. Autoarea consideră că, instituind
prin Regulament norme cu caracter primar, fapt ce ţine de competenţa
exclusivă a Parlamentului, executivul şi-a arogat atribuţii improprii, încălcînd astfel art.6 din Constituţie.
137
138
139

M.O., 2002, nr.135-136, art.1407.
M.O., 2008, nr.102, art.666.
M.O., 2009, nr.75-77, art.326.
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În opinia sa, prevederile Regulamentului referitoare la modul de desfăşurare a concursului pentru obţinerea licenţei de comercializare şi export al resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de
acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, contravin principiilor,
obiectivelor şi angajamentelor asumate de Republica Moldova prin aderarea la Acordul General pentru Tarife Vamale şi Comerţ, restrîng dreptul
de proprietate, libertatea comerţului şi activităţii de întreprinzător, încalcă principiul concurenţei loiale, iar prin barierele economice, financiare
şi juridice instituite în mediul de afaceri diminuează considerabil realizarea intereselor naţionale majore în activitatea economică externă.
Astfel, semnatara sesizării consideră că Hotărîrea nr.1284 şi prevederile Regulamentului aprobat prin această hotărîre contravin art.8 alin.(1),
art.9 alin.(3), art.46, art.54 alin.(2), art.102, art.126 alin.(2) lit.b), c) şi g),
art.127 alin.(1) şi (2) şi art.129 alin.(2) din Constituţie.
3. Raportînd Hotărîrea nr.1284 şi dispoziţiile contestate ale Regulamentului la normele constituţionale şi normele legislaţiei naţionale în
domeniu, Curtea reţine următoarele.
Hotărîrea nr.1284 a fost emisă de Guvern în anul 2002, în executarea
Legii nr.787-XIII din 26 martie 1996 „Cu privire la resursele materiale secundare”140 (în continuare – Legea nr.787-XIII din 26.03.1996) şi a Legii
nr.451-XV din 30 iulie 2001 „Privind licenţierea unor genuri de activitate”141 (în continuare – Legea nr.451-XV din 30.07.2001), cu modificările şi
completările ulterioare.
La 14 decembrie 2007, prin Legea nr.280-XVI „Pentru modificarea
şi completarea unor acte legislative”142, Parlamentul a abrogat Legea
nr.787-XIII din 26.03.1996.
În consecinţă, la 6 iunie 2008, Guvernul a adoptat Hotărîrea nr.669
„Pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1284 din 2 octombrie 2002”, prin care a exclus referinţa la Legea
nr.787-XIII şi a modificat componenţa nominală a Comisiei de organizare
a concursului pentru obţinerea licenţei de comercializare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase şi de baterii de acumulatoare uzate.
La 26 decembrie 2008, prin Legea nr.313-XVI „Pentru completarea
unor acte legislative”143, Parlamentul a modificat art.8 din Legea nr.451-XV
„Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” (denumirea Legii este expusă în redacţia Legii nr.281-XVI din 14 decembrie
2007)144, introducînd alineatul (21) cu următorul cuprins: „Licenţa pentru
140
141
142
143
144

M.O., 1996, nr.31, art.320.
M.O., 2001, nr.108-109, art.836.
M.O., 2008, nr.94-96, art.349.
M.O., 2009, nr.12-15, art.36.
M.O., 2008, nr.102, art.376.
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comercializarea resturilor şi deşeurilor de materiale feroase şi neferoase,
de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, către agenţii
economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale
cu sistemul ei bugetar, precum şi pentru exportul acestora, se eliberează
pe bază de concurs, conform regulamentului aprobat de Guvern”.
La 10 aprilie 2009 Guvernul, prin Hotărîrea nr.276, a modificat preambulul Hotărîrii nr.1284 din 2 octombrie 2002 şi pct.1 al Regulamentului,
substituind textul „Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 „Privind licenţierea
unor genuri de activitate” cu textul: „art.8 alin.(21) din Legea nr.451-XV
din 30 iulie 2001 „Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de
întreprinzător”.
Astfel, Hotărîrea nr.1284 şi Regulamentul aprobat prin aceasta sînt
elaborate în temeiul art.8 alin.(21) din Legea nr.451-XV din 30.07.2001, cu
modificările ulterioare, de aici rezultînd că dispoziţiile Regulamentului
poartă un caracter subsidiar, şi nicidecum primar, după cum se afirmă
în sesizare.
Curtea conchide că Guvernul nu şi-a depăşit limitele de competenţă
şi nu şi-a arogat atribuţii improprii, Hotărîrea nr.1284 fiind adoptată în
executarea dispoziţiilor legale, cu respectarea normelor art.102 alin.(2)
din Constituţie.
4. Legea nr.451-XV din 30.07.2001 determină cadrul juridic, organizatoric şi economic de reglementare prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, stabileşte genurile de activitate supuse reglementării prin
licenţiere şi este orientată spre asigurarea respectării condiţiilor, stabilite
prin lege, pentru desfăşurarea genurilor de activitate supuse reglementării prin licenţiere.
Potrivit definiţiei expuse în lege, prin condiţii de licenţiere se are în
vedere totalitatea cerinţelor şi condiţiilor stabilite prin legile ce reglementează expres activităţile licenţiate, a căror respectare este obligatorie
pentru solicitantul şi titularul de licenţă la desfăşurarea genului respectiv
de activitate.
Conform dreptului internaţional, statele sînt îndreptăţite să pună în
vigoare legile considerate necesare pentru reglementarea utilizării bunurilor conform interesului general sau pentru colectarea impozitelor,
taxelor, altor contribuţii.
Economia de piaţă nu presupune imposibilitatea statului de a reglementa măsuri derogatorii de la regulile generale pentru anumite sectoare
de activitate considerate de importanţă naţională. Instituirea măsurilor
pe care statul le consideră necesare pentru realizarea acestor obiective
este atribuţia suverană a legiuitorului, potrivit dispoziţiilor constituţionale (art.66 şi art.126 alin.(2) din Constituţie).
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Valorificarea şi reciclarea resurselor materiale secundare constituie o
ramură importantă a economiei statului, care implică necesitatea folosirii raţionale a resurselor naturale, respectarea cerinţelor securităţii industriale şi, pentru acest motiv, asigurarea unui control riguros, de aceea
este justificată instituirea unor condiţii pentru licenţierea genurilor respective de activitate.
Curtea subliniază că activitatea de comercializare şi exportare a deşeurilor de metale feroase şi neferoase presupune un complex suplimentar
de operaţii tehnologice, precum sînt: sortarea, dezasamblarea, topirea,
presarea etc. şi pentru aceste considerente este întemeiată stabilirea
unor condiţii specifice, inclusiv deţinerea unor mijloace tehnico-materiale considerabile, care să-i permită agentului economic să desfăşoare
genul de activitate licenţiat în proces continuu.
Obţinerea topiturilor de metale feroase şi neferoase, precum şi a aliajelor, care sînt produse rezultate din prelucrarea deşeurilor, este atribuită, potrivit anexei nr.1 alin.4) la Legea nr.803-XIV din 11 februarie 2000
„Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase”145,
la categoria obiectelor industriale periculoase. Cerinţele securităţii industriale includ condiţiile, interdicţiile, restricţiile şi alte dispoziţii obligatorii prevăzute în această lege, în alte acte normative, precum şi în documentele normativ-tehnice, a căror respectare garantează securitatea
industrială şi protecţia dreptului la un mediu înconjurător neprimejdios
pentru viaţa şi sănătatea omului (art.5 alin.(1) din Legea nr.803-XIV).
Potrivit art.8 alin.(1) lit.a) pct.21) din Legea nr.451-XV din 30.07.2001,
se supun reglementării prin licenţiere de către Camera de Licenţiere următoarele genuri de activitate: colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi
neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată.
Pentru exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase,
de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, precum şi
pentru comercializarea lor agenţilor economici care se află pe teritoriul
Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, sînt
stabilite, conform art.8 alin.(21) din Legea nr.451-XV din 30.07.2001, condiţii speciale de acordare a licenţelor. Licenţa pentru acest gen de activitate se eliberează în bază de concurs, iar modul de desfăşurare a concursului pentru obţinerea licenţei se stabileşte prin Regulamentul aprobat
de Guvern.
Astfel, legiuitorul a pus în sarcina Guvernului de a adopta şi aproba
Regulamentul privind modul de desfăşurare a concursului pentru obţinerea licenţei pentru genul respectiv de activitate.
145

M.O., 2000, nr.59-62, art.401.
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Prevederea care atribuia Guvernului această sarcină a fost stipulată
iniţial de Legea nr.787-XIII din 26.03.1996 (abrogată), în temeiul căreia a
fost adoptată Hotărîrea nr.1284, fiind preluată în art.8 alin.(21) din Legea
nr.451-XV din 30.07.2001 (modificată).
5. Potrivit art.129 alin.(2) din Constituţie, Guvernul asigură protejarea
intereselor naţionale în activitatea economică externă, promovează politica liberului schimb sau politica protecţionistă, pornind de la interesele
naţionale.
În executarea Legii nr.451-XV din 30.07.2001, Guvernul, prin Hotărîrea nr.1284 şi dispoziţiile compartimentului III pct.9-10 ale Regulamentului, impune agenţilor economici anumite condiţii pentru participarea
la concurs în vederea obţinerii licenţei pentru comercializarea şi exportul
deşeurilor de metale feroase şi neferoase.
Argumentele din sesizare despre caracterul drastic, exagerat şi discriminatoriu al acestor condiţii şi încălcarea prin prevederile respective a
dreptului agenţilor economici la libertatea comerţului şi activităţii de întreprinzător Curtea le consideră nefondate pentru următoarele motive.
Pct.9 din Regulament prevede că la concurs pot participa persoane juridice deţinătoare de licenţe pentru colectarea şi/sau păstrarea resturilor
şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, care activează în acest domeniu cel puţin 7 ani. Conform dispoziţiilor pct.10 subpct.a) şi subpct.b) din
Regulament, agenţii economici trebuie să dispună de cel puţin 3 filiale
care se ocupă cu colectarea şi/sau păstrarea resturilor şi deşeurilor de
metale feroase şi neferoase, precum şi de un capital statutar în mărime
de cel puţin trei milioane de lei, şi să prezinte documentele ce confirmă
dreptul de proprietate asupra bunurilor indicate în anexa la Regulament.
Pentru a obţine licenţa, care se eliberează de către Camera de Licenţiere în condiţiile legii, participanţii la concurs trebuie să întrunească în
mod obligatoriu cerinţele specificate în pct.9 şi 10 ale Regulamentului.
Curtea apreciază că stabilirea pentru agenţii economici, prin acte
normative, a unor standarde referitoare la desfăşurarea activităţilor de
comercializare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de
baterii de acumulatoare uzate, precum şi de export al acestora, nu aduce
atingere dispoziţiilor art.9 alin.(3) şi art.126 alin.(1) din Constituţie, potrivit cărora factorii de bază ai economiei Republicii Moldova sînt piaţa,
libera iniţiativă economică şi concurenţa loială.
Astfel, potrivit art.6 din Legea nr.906-XII din 29 ianuarie 1992 „Privind limitarea activităţii monopoliste şi dezvoltarea concurenţei”146, sînt
interzise acordurile (acţiunile coordonate) ale organelor puterii şi ale
administraţiei îndreptate spre limitarea concurenţei. Regulamentul nu
146

Monitor, 1992, nr.2, art.46.
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prevede astfel de limitări, el stipulează doar modalitatea şi condiţiile de
desfăşurare a concursului pentru obţinerea licenţei, pe principii egale
pentru toţi agenţii economici. Regulamentul nu favorizează activitatea
monopolistă şi nu limitează concurenţa, deoarece nu conţine astfel de
prevederi.
Art.9 din Legea nr.1103-XIV din 30 iunie 2000 „Cu privire la protecţia concurenţei”147 interzice limitarea drepturilor agenţilor economici de
procurare sau comercializare a mărfurilor şi stabilirea unor alte interdicţii şi restricţii, neprevăzute de lege, care limitează independenţa agenţilor economici. În acest sens Curtea relevă că licenţierea activităţii de
colectare, păstrare, prelucrare, precum şi de comercializare şi exportare
a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, este prevăzută de art.8 alin.
(1) lit.a) pct.21) şi alin.(21) din Legea nr.451-XV din 30.07.2001. Agenţii
economici, care deţin deşeuri de metale feroase şi neferoase, de baterii
de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, sînt în drept să comercializeze sau să exporte aceste materiale secundare numai în cazul
în care obţin licenţă în condiţiile specificate în Regulament. Dispoziţiile
Regulamentului nu instituie, după cum se afirmă în sesizare, monopolul unor agenţi economici asupra activităţii de comercializare şi export al
materialelor secundare, ci stabilesc condiţii rezonabile, dictate de specificul activităţii şi de interese de securitate industrială, în care agenţii economici pot obţine licenţă pentru desfăşurarea acestui gen de activitate.
Pentru aceleaşi motive Curtea califică drept nefondate şi afirmaţiile
din sesizare privind avantajarea companiilor mari şi limitarea concurenţei prin condiţiile impuse de Guvern pentru agenţii economici care
practică activitatea de export şi comercializare a resturilor şi deşeurilor
de metale feroase şi neferoase.
Astfel, Curtea conchide că prevederile Regulamentului nu încălcă
principiile economiei de piaţă şi nu favorizează concurenţa neloială în
activitatea economică.
Argumentele din sesizare că pct.9 şi pct.10 ale Regulamentului creează impedimente în exercitarea dreptului de dispoziţie asupra deşeurilor colectate sînt nefondate. Dreptul de proprietate asupra bunurilor
presupune exercitarea nestingherită a celor trei atribute: de posesie, de
folosinţă şi de dispoziţie, însă el nu acordă proprietarului dreptul de a
desfăşura o anumită activitate economică, aceste drepturi fiind distincte.
Dreptul de a desfăşura un anumit gen de activitate este condiţionat de
astfel de cerinţe, ca înregistrarea ca agent economic, obţinerea licenţei
(pentru genurile de activitate supuse licenţierii) etc. Codul civil preve147

M.O., 2000, nr.166-168, art.1205.
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de expres că persoana juridică necesită a dispune de un patrimoniu distinct. Prevederile Regulamentului nu încalcă şi nu limitează nici unul din
atributele dreptului de proprietate, ci prevede doar obligaţia de a deţine
anumite mijloace tehnico-materiale, care este justificată, avînd în vedere
specificul activităţii pentru care se eliberează licenţa.
Prevederea care stipulează plafonul minim al capitalului statutar
nu constituie pentru persoanele juridice un impediment în exercitarea
drepturilor şi a libertăţilor. Această prevedere corelează perfect cu legislaţia civilă, creînd cadrul normativ necesar pentru activitatea eficientă a
agenţilor economici.
Cu referire la argumentul din sesizare că art.5 din Legea nr.451-XV din
30.07.2001 nu include în cercul participanţilor la procesul de licenţiere
comisia specială, Curtea menţionează că acest articol prevede politica
statului în domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, dar nu enumeră autorităţile de licenţiere. Acestea sînt specificate în art.6 al legii, prima în şirul enumerat fiind indicată Camera de
Licenţiere.
Potrivit pct.16 din Regulament, eliberarea licenţei pentru comercializarea şi exportarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase
este efectuată de către Camera de Licenţiere, în baza deciziei Comisiei
de organizare a concursului. Prin urmare, Regulamentul nu contravine
nici prevederilor Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii
de întreprinzător.
Respectînd principiul transparenţei, Regulamentul prevede informarea agenţilor economici despre desfăşurarea concursului prin publicarea
unui anunţ în Monitorul Oficial. Rezultatele concursului, la fel, se publică în Monitorul Oficial şi pot fi contestate în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
Astfel, Curtea constată că Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1284 în vederea executării Legii nr.451-XV din 30.07.2001 nu
contravine dispoziţiilor constituţionale şi nu aduce atingere drepturilor
agenţilor economici de a comercializa şi exporta deşeuri de metale feroase şi neferoase.
Curtea Constituţională relevă, de asemenea, că dispoziţiile contestate
din Regulament nu conţin elemente discriminatorii şi, prin urmare, nu
încalcă principiile constituţionale ale universalităţii drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale şi egalităţii persoanei în faţa legii.
Pentru motivele arătate, în temeiul art.140 din Constituţie, art.26 din
Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.61, art.62 şi art.68 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională
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HOTĂRĂŞTE :
1. Se recunoaşte drept constituţională Hotărîrea Guvernului nr.1284
din 2 octombrie 2002 „Despre aprobarea Regulamentului privind modul
de desfăşurare a concursului pentru obţinerea licenţei de comercializare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii de
acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, către agenţii economici
aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi exportul acestora”, cu modificările ulterioare,
şi Regulamentul aprobat prin aceasta.
2. Prezenta Hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de
atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 28 aprilie 2009.
Nr.8.

Dumitru PULBERE

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
Consider nefondată hotărîrea Curţii Constituţionale, prin care a
fost recunoscută constituţională Hotărîrea Guvernului nr.1284 „Despre
aprobarea Regulamentului privind modul de desfăşurare a concursului
pentru obţinerea licenţei de comercializare a resturilor şi deşeurilor de
metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv
în stare prelucrată, către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii
Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi exportul acestora” (în continuare – Hotărîrea nr.1284), pentru care motiv
îmi expun opinia separată.
De la bun început voi menţiona că nu pun la îndoială argumentele Curţii privind atribuirea deşeurilor feroase şi neferoase la categoria
obiectelor industriale periculoase, ce necesită un complex suplimentar
de operaţii tehnologice, utilizarea raţională a resurselor naturale, respectarea cerinţelor securităţii industriale pentru protecţia mediului înconjurător şi a persoanelor, considerînd indiscutabilă licenţierea genului respectiv de activitate. În rîndurile ce urmează mă voi referi numai la
forma şi modul de reglementare a condiţiilor de licenţiere a activităţii de
comercializare către agenţii economici din Republica Moldova care nu
au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar şi de export al deşeurilor de ma237

teriale feroase şi neferoase, precum şi la disproporţionalitatea condiţiilor
tehnico-economice impuse de Regulament, abordîndu-le prin prisma
principiului constituţional al concurenţei loiale.
1. Regulamentul aprobat prin Hotărîrea nr.1284 reglementează, pe
de o parte, modul de desfăşurare a concursului pentru obţinerea licenţei
şi, pe de altă parte, condiţiile de participare la concurs, determinînd, în
ultimă instanţă, condiţiile de licenţiere a genului de activitate care face
obiectul hotărîrii.
În interpretarea art.102 din Legea Supremă în cadrul exercitării jurisdicţiei constituţionale Curtea a relevat de multiple ori că Guvernul nu are
dreptul să intervină în domeniul legii şi să adopte norme cu caracter primar. Deşi după abrogarea Legii nr.787-XIII din 26.03.1996 „Cu privire la
resursele materiale secundare” Guvernul a încercat să confere Hotărîrii
nr.1284 o bază legală modificînd Legea nr.451-XV din 30.07.2001 „Privind
reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător”, fapt subliniat în hotărîrea Curţii, condiţiile principale de licenţiere a genului respectiv de activitate trebuiau reglementate prin lege.
Potrivit art.2 al Legii nr.451-XV, condiţiile de licenţiere „constituie totalitatea cerinţelor şi condiţiilor stabilite prin legile ce reglementează expres
activităţile licenţiate”. Necesitatea reglementării prin lege a condiţiilor în
care se acordă dreptul de a practica un anumit gen de activitate economică este evidentă, procedura de legiferare fiind mai previzibilă, la ea participînd reprezentanţii tuturor categoriilor sociale, şi este determinată de
principiul universalităţii, garantat de art.15 al Constituţiei, care impune
consacrarea drepturilor persoanelor prin Constituţie şi prin alte legi.
Art.3 lit.f) din Legea nr.451-XV prevede „reglementarea materială şi
procedurală prin acte legislative a condiţiilor şi procedurilor de licenţiere”. De menţionat că alin.(21) art.8 din Legea nr.451–XV doar indică genul
de activitate supus licenţierii, dar nu expune condiţiile de bază de licenţiere a acestuia, de aceea el nu corespunde principiului enunţat şi nu
poate servi ca argument pentru a recunoaşte constituţională Hotărîrea
nr.1284. Pentru comparaţie, pentru acordarea licenţei în domeniul învăţămîntului privat, Legea învăţămîntului148 prevede deţinerea de către
solicitant a unui capital statutar de un milion de lei şi respectarea altor
condiţii importante. În cazul dat însă cerinţa de a deţine un capital statutar de 3 milioane lei este stipulată prin hotărîre de Guvern. De remarcat
că şi pentru alte activităţi, de exemplu, de comercializare a produselor
petroliere, a alcoolului etilic149 etc., condiţiile de bază de licenţiere sînt
stipulate prin lege.
148
149

M.O. nr.62-63 din 09.11.199, art.692.
Legea nr.461-XV din 30.07.2001 (republicată). M.O. nr.76 din 22.04.2003, art.342.
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Din cele enunţate rezultă cert că condiţiile esenţiale de licenţiere a
genurilor de activitate se reglementează exclusiv prin lege, iar Hotărîrea
nr.1284, deoarece prin forma şi modul de reglementare intervine în domeniul legii, contravine alin.(2) art.102 din Constituţie şi, deci, trebuia să
fie declarată neconstituţională integral.
2. Pentru considerentele expuse nu era necesară exercitarea controlului constituţionalităţii prevederilor materiale ale Hotărîrii nr.1284 prin
prisma principiilor concurenţei loiale şi libertăţii comerţului, statuate de
Legea Supremă.
Prin art.126 din Constituţie statul recunoaşte concurenţa loială drept
unul dintre principiile fundamentale ale economiei de piaţă. Conform
dispoziţiilor constituţionale, statul are obligaţia de a promova libertatea
activităţii de întreprinzător şi protecţia concurenţei loiale. Contrar acestor principii, Hotărîrea nr.1284 impune solicitanţilor de licenţă cerinţe
exagerate şi disproporţionate, de exemplu, deţinerea unui capital în valoare de 3 mln.lei etc.
Într-o hotărîre anterioară, invocînd normele constituţionale privind
concurenţa loială şi dispoziţiile art.2 din Legea nr.1103-XIV „Cu privire
la protecţia concurenţei”, Curtea Constituţională a constatat că „concurenţa este o întrecere, în care acţiunile independente ale agenţilor economici limitează efectiv posibilitatea fiecăruia dintre ei de a exercita influenţă unilaterală asupra condiţiilor generale de circulaţie a mărfii pe
piaţa respectivă, adică a raporturilor între doi sau mai mulţi producători,
comercianţi etc., care luptă pentru acapararea pieţei, a clientelei în vederea obţinerii unui profit maxim, iar concurenţa neloială reprezintă acţiunile agentului economic de a obţine avantaje neîntemeiate în activitatea
de întreprinzător, ceea ce aduce sau poate aduce prejudiciu altor agenţi
economici sau poate prejudicia reputaţia lor în afaceri”150.
Prin cerinţele exagerate Hotărîrea nr.1284 face imposibilă participarea la concurs a micilor întreprinderi. Indicînd modelele utilajului (de
exemplu, şaibă magnetică M-45, M-42, M-22, buldozer T-130 ş.a.), şi nu
parametrii tehnici ai acestuia, hotărîrea pare să fi fost elaborată pentru a
favoriza un agent economic concret.
Potrivit informaţiei prezentate de Camera de Licenţiere, începînd cu
anul 2002, un singur agent economic a obţinut licenţa de activitate în
acest domeniu. De remarcat că în anii 2002-2007 agentul economic respectiv a achitat la buget impozite în valoare de circa 230,9 milioane de
150

Hotărîrea nr.30 din 18.12.2007” „Pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi
din Hotărîrea Guvernului nr.594 din 28 mai 2007 „Cu privire la planurile de înmatriculare în anul 2007 în instituţiile de învăţămînt superior (ciclul I), mediu de specialitate
şi secundar profesional”, cu modificările ulterioare”. M.O. nr.203-206 din 28.12.2007,
art.25.
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lei, fapt ce denotă amploarea şi caracterul monopolist al activităţii sale.
Conform aceleiaşi surse, la data de 1 ianuarie 2008 în Republica Moldova 83 de întreprinderi deţineau licenţă pentru colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de
metale feroase şi neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv
în stare prelucrată. Faptul că doar o întreprindere comercializează către agenţii economici din Republica Moldova care nu au relaţii fiscale cu
sistemul ei bugetar şi exportă deşeuri de metale feroase şi neferoase denotă că actul contestat instituie monopolul unei întreprinderi private în
acest domeniu de activitate. Întreprinderile sînt nevoite să vîndă deşeurile colectate agentului economic monopolist pe piaţă la preţuri fixate de
acesta după bunul său plac, pentru că Guvernul, deşi are obligaţia de a
preveni cazurile de abuz de situaţia dominantă pe piaţă, nu a reglementat preţurile, aşa cum prevede art.20 alin.(2) din Legea nr.1103-XIV „Cu
privire la protecţia concurenţei”, invocată de Curtea Constituţională în
una din hotărîrile sale151.
Astfel, Hotărîrea nr.1284 încalcă principiile constituţionale ale concurenţei loiale, libertăţii comerţului şi activităţii de întreprinzător statuate
de art.9 şi art.126 din Constituţie.
3. În şedinţa Curţii Constituţionale reprezentanţii Guvernului şi ai altor autorităţi în domeniu nu au argumentat din punct de vedere tehnic
şi economic condiţiile de participare la concurs, dar au informat Curtea
că unicul cîştigător al concursului este o întreprindere de stat, pe cînd,
conform datelor Ministerului Economiei152, aceasta este societate pe acţiuni, în care statul deţine o cotă. De asemenea, ei au afirmat că licenţa
se acordă pe un termen de trei ani, în realitate, însă, în legislaţie nu este
specificat termenul, iar agentul economic respectiv a devenit titularul licenţei de 5 ori.
4. La solicitarea Curţii Constituţionale, Centrul de Analiză şi de Prevenire a Corupţiei a prezentat un raport de expertiză asupra Legii cu
privire la resursele materiale secundare şi Hotărîrii Guvernului nr.1284,
expunînd opinii similare şi indicînd asupra unor contradicţii între Hotărîrea nr.1284 şi normele unor legi153. De asemenea, Centrul a opinat
că Regulamentul aprobat prin Hotărîrea nr.1284 nu va facilita exportul
deşeurilor de metale feroase şi neferoase, deoarece vine în contradicţie
cu unele norme ale legislaţiei europene în domeniu, destinatarul princi151

152
153

Hotărîrea nr.8 din 23.03.2004 „Privind controlul constituţionalităţii Hotărîrii Guvernului nr.1385 din 20 noiembrie 2003 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.547 din 4 august 1995”. M.O. nr.56-60 din
09.04.2004, art.14.
http://www.mec.gov.md/sector/241/942.
http://capc.md/ro/expertise/avize/nr-293.html.
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pal al exporturilor fiind ţările europene. În opinia separată, însă, am avut
scopul de a elucida necorespunderea Hotărîrii nr.1284 cu Constituţia şi
caracterul disproporţionat al condiţiilor de licenţiere, care au fost semnalate şi de unele instituţii publice, precum Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice şi a Corupţiei, în punctele lor de vedere.
În baza celor expuse, consider că prin adoptarea Hotărîrii nr.1284,
care conţine norme cu caracter primar, Guvernul şi-a depăşit atribuţiile
şi a încălcat art.102 din Constituţie, iar conţinutul Hotărîrii nr.1284 încalcă principiul universalităţii, garantat de art.15 din Constituţie, precum şi
principiile constituţionale ale concurenţei loiale, libertăţii comerţului şi
activităţii de întreprinzător, statuate de art.9 şi art.126 din Constituţie.
JUDECĂTORUL CURŢII CONSTITUŢIONALE
28 aprilie 2009

Victor PUŞCAŞ

COMENTARIU
la Opinia Separată din 28.04.2009
Reiterăm concluziile opineiei separate precum că condiţiile de bază
pentru obţinerea licenţei pentru colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase – trebuiau reglementate prin lege.
Prin cerintele exagerate (se afirma in opinia separata), Hotărîrea Guvernului nr.1284 face impsibilă participarea la concurs a altor întreprinderi. Indicînd modelele utilajului (de exemplu – şaiba magnetică M-45,
M-42, M-22, buldozer T 130 ş.a.) şi nu parametrii tehnnici ai acestuia, hotărîrea pare să fie elaborată pentru a favoriza un agent economic concret.
La situaţia din 01.01.2020 se poate numi acest agent economic concret – societatea pe acţiuni pentru achiziţionarea, prelucrarea, comercializarea şi livrarea metalelor feroase şi neferoase „Metalferos”, în care mai
mult de 78% acţiuni sunt în proprietatea statului.
La situaţia din 04.03.2020, S.A. ”Metalferos” este introdusă în lista întreprinderilor care sunt supuse privatizării.
Este de menţionat cu un grad înalt de certitudine, că dacă erau luate
în calcul argumentele expuse în opinia separată respectivă, situaţia din
domeniul economic dat se desfaşura în alt mod.
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HOTĂRÎRE
asupra excepţiei de neconstituţionalitate a Hotărîrii
Guvernului nr.923 din 4 septembrie 2001 cu privire la plasarea
în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt
superior şi mediu de specialitate de stat (cu modificările
şi completările operate prin hotărîrile Guvernului nr.1551
din 23.12.2003 şi nr.433 din 25.04.2006) nr. 11 din 04.06.2009
Monitorul Oficial nr.101/11 din 10.06.2009
***
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională în componenţa:
Dumitru PULBERE – preşedinte
Alina IANUCENCO – judecător
Victor PUŞCAŞ – judecător
Petru RAILEAN – judecător
Elena SAFALERU – judecător
Valeria ŞTERBEŢ – judecător-raportor
grefier Ludmila Zadorojnîi, cu participarea reprezentantului permanent al Guvernului la Curtea Constituţională, Nicolae Eşanu, reprezentanţilor Guvernului, Vasile Vulpe şi Galina Bulat, în lipsa reprezentantului Curţii Supreme de Justiţie, autorul sesizării, călăuzindu-se de art.135
alin.(1) lit.g) din Constituţie, art.4 alin.(1) lit.g) din Legea cu privire la
Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.g) şi art.16 alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat în şedinţă plenară deschisă dosarul
asupra excepţiei de neconstituţionalitate a Hotărîrii Guvernului nr.923
din 4 septembrie 2001 cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de
stat (cu modificările şi completările operate prin hotărîrile Guvernului
nr.1551 din 23.12.2003 şi nr.433 din 25.04.2006).
Drept temei pentru examinarea dosarului a servit sesizarea Curţii Supreme de Justiţie, depusă la 5 martie 2009, în conformitate cu prevederile
art.24 şi art.25 lit.d) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.38
lit.d) şi art.39 din Codul jurisdicţiei constituţionale.
Prin decizia Curţii Constituţionale din 26 martie 2009 sesizarea a fost
acceptată pentru examinare în fond.
În procesul examinării preliminare a sesizării Curtea Constituţională
a solicitat puncte de vedere Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului, Ministerului Justiţiei, Ministerului Apărării, Ministe242

rului Educaţiei şi Tineretului, Ministerului Afacerilor Interne, Procuraturii Generale, Serviciului Vamal, Centrului pentru Combaterea Crimelor
Economice şi Corupţiei, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Universităţii
de Stat din Moldova, Centrului pentru Drepturile Omului.
Examinînd materialele dosarului, audiind informaţia prezentată de
judecătorul-raportor şi explicaţiile participanţilor la proces, Curtea Constituţională
A CONSTATAT:
1. La 4 septembrie 2001 Guvernul a adoptat Hotărîrea nr.923 cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat154 (în continuare – Hotărîrea nr.923), care a fost modificată, la 23 decembrie 2003, prin Hotărîrea
nr.1551 cu privire la reorganizarea instituţiilor de învăţămînt superior de
scurtă durată (colegii) în instituţii de învăţămînt mediu de specialitate
(colegii)155 şi, la 25 aprilie 2006, prin Hotărîrea Guvernului nr.433156.
La judecătoria Făleşti se află pe rol acţiunea Ministerului Afacerilor
Interne cu privire la recuperarea cheltuielilor pentru instruire intentată absolventului Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare” Andrian Moroi.
Prin încheierea din 20 august 2008, în conformitate cu art.121 din Codul
de procedură civilă, judecătoria Făleşti a solicitat ridicarea excepţiei de
neconstituţionalitate a Hotărîrii Guvernului nr.923 din 04.09.2001, cu
modificările şi completările ulterioare.
Prin Hotărîrea Plenului din 15 decembrie 2008, Curtea Supremă de
Justiţie a dispus ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate la Curtea
Constituţională, considerînd că hotărîrea vine în contradicţie cu prevederile art.72 alin.(3) lit.j) şi k) din Constituţie.
2. Pentru rezolvarea excepţiei de neconstituţionalitate Curtea Constituţională invocă următoarele norme constituţionale:
art.72 alin.(3) lit.j) şi k), care prevede reglementarea prin lege organică
a regimului general privind raporturile de muncă, sindicatele şi protecţia
socială şi a organizării generale a învăţămîntului;
art.35 alin.(1), care stipulează că dreptul la învăţătură este asigurat
prin învăţămîntul general obligatoriu, prin învăţămîntul liceal şi prin cel
profesional, prin învăţămîntul superior, precum şi prin alte forme de instruire şi de perfecţionare;
art.43 alin.(1), potrivit căruia orice persoană are dreptul la muncă, la
libera alegere a muncii, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă,
precum şi la protecţia împotriva şomajului;
154
155
156

M.O., 2001, nr.108-109, art.972
M.O., 2004, nr.13-15, art.81
M.O., 2006, nr.70-72, art.476
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art.44 alin.(1), care interzice munca forţată;
art.6, care statuează că puterea legislativă, executivă şi judecătorească
sînt separate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituţiei;
art.60, conform căruia Parlamentul este organul reprezentativ suprem
al poporului Republicii Moldova şi unica autoritate legislativă a statului;
art.96, care stipulează că Guvernul asigură realizarea politicii interne
şi externe a statului şi exercită conducerea generală a administraţiei publice;
art.102 alin.(2), potrivit căruia Guvernul adoptă hotărîri, ordonanţe şi
dispoziţii; hotărîrile se adoptă pentru organizarea executării legilor.
3. Raportînd Hotărîrea nr.923 la normele constituţionale menţionate,
Curtea Constituţională reţine următoarele.
În opinia Curţii Supreme de Justiţie, hotărîrea Guvernului încălcă prevederile art.72 alin.(3) lit.j) şi k) din Constituţie, potrivit cărora regimul
general privind raporturile de muncă, sindicatele şi protecţia socială, organizarea generală a învăţămîntului se reglementează prin lege organică.
Curtea relevă că Hotărîrea nr.923 nu reglementează organizarea generală a învăţămîntului şi regimul general privind raporturile de muncă,
ci utilizarea raţională a mijloacelor publice destinate învăţămîntului de
stat. Politica statului în sfera învăţămîntului, organizarea şi funcţionarea
sistemului de învăţămînt sînt determinate şi reglementate prin Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21.07.95157 şi prin Codul muncii158, adoptat
prin Legea nr.154-XV din 28.03.2003. Inserate în actele legislative, normele primare stabilesc reguli cu caracter general şi obligatoriu, pe cînd
prevederile Hotărîrii nr.923 au fost elaborate întru executarea prevederilor legale în domeniul învăţămîntului, deci, sînt subsidiare acestora.
În virtutea prevederilor constituţionale şi legale, Guvernul este în
drept să stabilească criterii de reglementare contractuală a raporturilor de muncă între absolvenţii instituţiilor de învăţămînt ce şi-au făcut
studiile în grupele cu finanţare de la buget şi instituţiile care urmează să
efectueze plasarea în cîmpul muncii. Or, potrivit Constituţiei, Guvernul
asigură realizarea politicii interne şi externe a statului şi exercită conducerea generală a administraţiei publice.
Potrivit art.3, art.14 şi art.16 din Legea cu privire la Guvern nr.64-XII
din 31 mai 1990159, Guvernul asigură legalitatea, ordinea publică, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, promovează politica în domeniul utilizării
forţelor de muncă, al muncii şi salarizării, ia măsuri în vederea perfecţi157
158
159

M.O., 1995, nr.62-63, art.692
M.O., 2003, nr.159-162, art.648
Veştile, 1990, nr.8, art.191
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onării ei. În aceste scopuri Guvernul asigură finanţarea sistemului de învăţămînt din resurse bugetare. Prin urmare, pentru a asigura necesităţile
economiei naţionale, Guvernul poate solicita instituţiilor de învăţămînt
să pregătească anumite categorii de specialişti.
Hotărîrea Guvernului nr.923 a fost adoptată în corespundere cu actele normative menţionate şi în vederea organizării executării eficiente
a prevederilor acestora, în scopul determinării tinerilor specialişti, care
şi-au făcut studiile în grupele cu finanţare de la buget din instituţiile de
învăţămînt superior şi mediu de specialitate, să se prezinte la locurile de
muncă conform repartizării.
Curtea Constituţională menţionează că pct.3 şi pct.4 din Hotărîrea
nr.923, care prevăd în mod imperativ pentru toţi absolvenţii instituţiilor
de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat, care au învăţat
în grupele cu finanţare de la bugetul de stat, obligaţia de a lucra timp de
3 ani după absolvire conform repartizării de stat, sub sancţiunea restituirii cheltuielilor pentru studii absolut în toate cazurile de neexecutare
a acestei obligaţii, nu contravin dispoziţiilor art.35 alin.(1), art.43, art.44
din Constituţie, care garantează dreptul la învăţătură şi la libera alegere
a muncii şi interzic munca forţată, precum şi art.23 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată la 10 decembrie 1948160, art.8 din
Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, adoptat la
16 decembrie 1966161, art.2 din Convenţia Organizaţiei Internaţionale a
Muncii privind munca forţată şi obligatorie, adoptată la 28 iunie 1930162.
În sensul normelor constituţionale şi internaţionale, libertatea muncii include dreptul persoanei de a-şi alege după propria voinţă munca
(profesia, ocupaţia) şi locul muncii, precum şi dreptul de a nu munci şi
de a-şi continua studiile postuniversitare (masterat, doctorat), însă nu
presupune libertatea de a nu executa obligaţiile asumate la momentul
încheierii contractului-tip (privind realizarea studiilor în instituţiile de
învăţămînt superior şi mediu de specialitate (la zi) în grupele cu finanţare
bugetară şi plasarea tinerilor specialişti în cîmpul muncii) între persoane
şi instituţia de învăţămînt şi, implicit, de a nu restitui statului cheltuielile
pentru studii.
Cu referire la argumentul din sesizare privind interzicerea de Constituţie a muncii forţate, Curtea menţionează că Hotărîrea nr.923 nu limitează exercitarea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de legislaţia muncii,
deoarece nu are incidenţă directă asupra raporturilor juridice de muncă,
ci urmăreşte asigurarea executării obligaţiilor asumate prin contract.
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Tratate internaţionale, 1998, vol.I, pag.11
Tratate internaţionale, 1998, vol.I, pag.30
Tratate internaţionale, 2001, vol.27, pag.210
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Conform prevederilor art.44 alin.(2) lit.a) şi c) din Constituţie, invocate de autorul sesizării, nu constituie muncă forţată serviciul cu caracter
militar sau activităţile desfăşurate în locul acestora de cei care, potrivit
legii, nu satisfac serviciul militar obligatoriu, precum şi prestaţiile impuse care fac parte din obligaţiile civile normale, stabilite de lege.
Pentru considerentele expuse, în temeiul art.140 din Constituţie,
art.26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.61, art.62 lit.e) şi
art.68 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională
HOTĂRĂŞTE:
1. Se declară constituţională Hotărîrea Guvernului nr.923 din 4 septembrie 2001 cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat (cu modificările şi completările operate prin hotărîrile Guvernului nr.1551 din
23.12.2003 şi nr.433 din 25.04.2006) .
2. Prezenta Hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de
atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în „Monitorul Oficial
al Republicii Moldova”.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 4 iunie 2009.
Nr.11

Dumitru PULBERE

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
Consider nefondată hotărîrea Curţii Constituţionale, prin care a fost
recunoscută constituţională Hotărîrea Guvernului nr.923 din 4 septembrie 2001 „Cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat”163 (în continuare – Hotărîrea nr.923), pentru care motiv expun opinia separată.
1. Curtea Supremă de Justiţie, ca subiect cu drept de sesizare, s-a
adresat la Curtea Constituţională atît pentru controlul concret, în baza
lit.g) alin.(1) art.135 din Constituţie, cît şi pentru controlul abstract, în
baza lit.a) alin.(1) art.135 din Constituţie, al Hotărîrii nr.923. Acceptînd
sesizarea pentru examinare în fond, Curtea Constituţională nu a făcut
această delimitare. Ca urmare, ea nu a oferit un răspuns concret instanţei
de judecată care va aplica Hotărîrea nr.923.
163

M.O., 2001, nr.108-109, art.972
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Pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate Curtea Constituţională trebuia să examineze doar prevederile ce urmează a fi aplicate
la litigiu. Modul de executare a obligaţiilor asumate de părţi prin contractul-tip, la care face referire Curtea Constituţională, constituie circumstanţe de fapt şi aprecierea acestora este prerogativa instanţelor de drept
comun. Analiza circumstanţelor de fapt evidenţiază un şir de încălcări,
precum încheierea contractului cu Ministerul de Interne, acest lucru fiind prerogativa instituţiei de învăţămînt, sau încheierea contractului la
anul III, şi nu la anul I, după cum prevede Hotărîrea nr.923 ş.a.
2. Avînd în vedere controlul abstract al Hotărîrii nr.923, susţin opinia
Plenului Curţii Supreme de Justiţie că acest act instituie norme primare,
prin urmare, contravine art.102 alin.(2) din Constituţie. În hotărîrea sa
Curtea Constituţională nu a analizat actul contestat prin prisma acestei norme constituţionale, aşa cum a făcut-o în cazurile care vizau acte
ale Guvernului (hotărîrile Curţii Constituţionale nr.18 din 06.10.2005164,
nr.22 din 28.09.2004165, nr.21 din 18.04.2002166 şi nr.6 din 06.02.2001167).
După cum a remarcat corect autorul sesizării, în Hotărîrea nr.923 nu
se indică legea (legile) în executarea căreia aceasta a fost adoptată. Nici
semnatarul sesizării, nici Curtea Constituţională, nici autorul acestor
rînduri nu au găsit cel puţin o prevedere în Legea învăţămîntului sau în
Codul muncii, invocate la modul general de Curte, care ar fi putut servi drept bază pentru adoptarea Hotărîrii nr.923. Mai mult ca atît, art.11
din Legea învăţămîntului, invocat de Curtea Constituţională, prevede că
„plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor de la instituţiile de învăţămînt
se efectuează în conformitate cu legislaţia muncii”. Astfel, legislatorul
şi-a rezervat acest domeniu.
În contextul cauzei examinate drept exemplu concludent serveşte Legea nr.1245-XV din 18.07.2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”168, art.27 al căreia reglementează modul de instruire
în instituţiile de învăţămînt militar. Legea stipulează obligativitatea executării serviciului militar după absolvire cel puţin 5 ani şi, în cazul neîndeplinirii acestei prevederi, sancţiunea restituirii cheltuielilor de instruire. Aceste norme sînt similare cu cele din Hotărîrea nr.923. Mai mult ca
atît, prin Legea de interpretare nr.250-XV din 09.07.2004169, Parlamentul
a concretizat cheltuielile de instruire în instituţiile de învăţămînt militar.
Avînd în vedere că sub incidenţa Hotărîrii nr.923 cade un cerc mult mai
larg de persoane, în comparaţie cu Legea nr.1245-XV, este puţin probabil
164
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M.O., 2005, nr.135-138, art.13
M.O., 2004, nr.182-185, art.24
M.O., 2002, nr.62, art.14
M.O., 2001, nr.19-20, art.5
M.O., 2002, nr.137-138, art.1054
M.O., 2004, nr.125-129, art.659
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ca legislatorul să fi lăsat acest domeniu pentru reglementare Guvernului.
3. În opinia autorului sesizării, Hotărîrea nr.923 nu corespunde art.66,
art.72 şi art.102 din Constituţie, eu consider că Hotărîrea nr.923 încalcă
doar art.102 din Constituţie. Prevederile art.66 şi art.72 alin.(3) din Constituţie stipulează atribuţiile Parlamentului şi domeniile de reglementare
prin lege organică, inclusiv domeniul care face obiectul Hotărîrii nr.923.
Acest domeniu este reglementat, de asemenea, de art.14 şi art.16 din Legea cu privire la Guvern, invocate de Curtea Constituţională în motivarea
hotărîrii sale. Art.66 şi art.72 din Constituţie şi art.14 şi art.16 din Legea cu
privire la Guvern reglementează competenţa materială a Parlamentului şi,
respectiv, a Guvernului, care pot fi identice. În cazul examinat de Curte
însă este vorba de competenţa lor funcţională şi, deci, este aplicabil art.102
din Constituţie. Acest articol din Constituţie defineşte competenţa funcţională a Guvernului, care, ca şi Parlamentul, intervine în aceleaşi domenii,
însă numai după ce Parlamentul a intervenit la nivel primar, şi nu invers.
Potrivit concluziei Curţii Constituţionale, Hotărîrea nr.923 a fost
adoptată în executarea prevederilor art.14 şi art.16 din Legea cu privire
la Guvern. Fiind prea generale, prevederile invocate nu sînt aplicabile la
acest caz. Conform logicii Curţii Constituţionale de interpretare a Legii
cu privire la Guvern, Guvernul poate să intervină în domeniile ce ţin de
competenţa exclusivă a Parlamentului (art.72 din Constituţie), fapt combătut de mine în alineatul precedent.
4. O parte din prevederile Hotărîrii nr.923 nu numai că ţin de domeniul legii, dar şi vin în contradicţie cu unele norme ale Legii Supreme,
care proclamă drepturile fundamentale.
Hotărîrea nr.923 contrazice art.35 din Constituţie, conform căruia
„învăţămîntul de stat este gratuit”, obligînd instituţiile de învăţămînt să
încheie contracte cu studenţii şi elevii înscrişi la anul I, dar nu cu candidaţii la studii, instituind astfel relaţii contractuale între instituţia de învăţămînt şi persoană, care la admitere a sperat că va face studii gratuite.
În opinia mea, este inacceptabil sensul atribuit de Guvern şi Curtea
Constituţională termenului „gratuit”, deoarece un bun acordat cu titlu
gratuit nu poate fi condiţionat prin anumite obligaţii oneroase. Codul civil, în art.197, defineşte actul juridic cu titlu gratuit ca fiind „actul prin
care se procură unei părţi un folos patrimonial fără a se urmări obţinerea
în schimb a unui alt folos patrimonial”. Consider că învăţămîntul gratuit este un bun patrimonial, care poate fi evaluat, învăţămîntul cu plată
(prin contract) fiind o alternativă.
Dacă instituţiile statului necesită pregătirea de cadre pentru anumite
domenii şi în anumite condiţii, ele sînt în drept, prin autorităţile sale, să
instituie, în baza art.58 din Legea învăţămîntului, burse cu destinaţie specială, iar în cazul neîndeplinirii condiţiilor impuse, să oblige absolvenţii
să restituie cheltuielile pentru studii. În acest caz studiile nu vor mai avea
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un caracter gratuit şi vor fi analogice cu cele din instituţiile de învăţămînt
militar, la care ne-am referit anterior. Legislatorul era în drept să instituie
aceleaşi relaţii şi în domeniul pregătirii cadrelor de poliţişti, statutul cărora, în Republica Moldova, este similar cu statutul cadrelor militare. Nu
cred că Parlamentul a dorit să aplice standarde duble de reglementare
(prin lege sau hotărîre de Guvern) în aceste două cazuri similare.
Prin ingerinţa sa Guvernul a comis şi o discriminare între persoanele
care au pretins la învăţămîntul gratuit, o parte din care, ulterior, au fost
obligate să încheie contracte, şi a încălcat principiul egalităţii, garantat
de art.16 din Constituţie.
În baza celor expuse, consider că prin adoptarea Hotărîrii nr.923, care
conţine norme primare, Guvernul şi-a depăşit atribuţiile şi a încălcat
art.102 din Constituţie, iar conţinutul Hotărîrii nr.923 încalcă dreptul la
învăţămîntul gratuit, garantat de art.35 din Constituţie, precum şi principiul constituţional al egalităţii, statuat de art.16 din Constituţie.
JUDECĂTORUL CURŢII CONSTITUŢIONALE
4 iunie 2009

Victor PUŞCAŞ

COMENTARIU
la Opinia Separată din 22.11.2005
Hotărîrea Guvernului nr.923 din 04.09.2001 în redacţia hotărîrilor
nr.1551 din 23.12.2009 şi nr.433 din 25.04.2006, recunoscute constituţionale, au suferit un şir de modificări, introduse prin Hotărîrea Guvernului
nr.217 din 03.04.2019, însă noţiunile de drept iniţiale nu au fost schimbate.
Astfel, putem constata că textul iniţial a fost îmbunătăţit doar redacţional.
Cu referie la legislaţia sovietică, este de menţionat că raporturile juridice la acel moment, se întreţineau între viitorii angajatori în cîmpul
muncii şi viitorii tineri specialişti îndreptaţi la studii din contul angajatorilor.
Totodată, în actele normative contestate, raporturile juridice se menţin între instituţia de învăţămînt şi viitorii absolvenţi, care la anul întii
prin contract îşi asumă obligaţia după repartizare, să fie angajaţi în cîmpul muncii şi să activeze nu mai puţin de 3 ani la locul de muncă predestinat. În caz contrar, persoanele respective, sunt obligate să restituie în
bugetul de stat cheltuielile admise.
Considerăm că ar fi fost mai corectă poziţia Curţii Constituţionale,
dacă dezvoltarea normativă se realiza în conformitate cu art.58 din Legea
învăţămîntului (pct.4 din Opinia separată).
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HOTĂRÎRE
asupra excepţiei de neconstituţionalitate a sintagmei „deţinerii
cetăţeniei unui alt stat” cuprinsă în art.43 alin.(2) lit.k) din Legea
serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000
nr. 12 din 30.06.2009
Monitorul Oficial nr.110-111/13 din 10.07.2009
***
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională în componenţa:
Dumitru PULBERE – preşedinte
Alina IANUCENCO – judecător
Victor PUŞCAŞ – judecător
Petru RAILEAN – judecător-raportor
Valeria ŞTERBEŢ – judecător
grefier Tatiana Oboroc, cu participarea reprezentanţilor permanenţi
la Curtea Constituţională al Parlamentului, Ion Mîţu, şi al Guvernului,
Nicolae Eşanu, călăuzindu-se de art.135 alin.(1) lit.g) din Constituţie,
art.4 alin.(1) lit.g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4
alin.(1) lit.g) şi art.16 alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat în şedinţă plenară deschisă dosarul asupra excepţiei de neconstituţionalitate a sintagmei „deţinerii cetăţeniei unui alt stat” cuprinsă în
art.43 alin.(2) lit.k) din Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV
din 20 iulie 2000.
Drept temei pentru examinarea dosarului a servit sesizarea Curţii Supreme de Justiţie, depusă la 23 februarie 2009, în conformitate cu prevederile art.24 şi art.25 lit.d) din Legea cu privire la Curtea Constituţională,
art.38 lit.d) şi art.39 din Codul jurisdicţiei constituţionale.
Prin decizia Curţii Constituţionale din 3 aprilie 2009 sesizarea a fost
acceptată pentru examinare în fond.
În procesul examinării preliminare a sesizării Curtea Constituţională a solicitat puncte de vedere Parlamentului, Preşedintelui Republicii
Moldova, Guvernului, Ministerului Justiţiei, Ministerului Economiei şi
Comerţului, Procuraturii Generale, Serviciului Vamal, Centrului pentru
Drepturile Omului.
Examinînd materialele dosarului, audiind informaţia prezentată de
judecătorul-raportor şi explicaţiile participanţilor la proces, Curtea Constituţională
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A CONSTATAT:
La 3 iulie 2008 colaboratorul vamal Vasile Sbîrciog a fost concediat
în legătură cu deţinerea cetăţeniei unui alt stat, în temeiul art.43 alin.(2)
lit.k) din Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie
2000 (în continuare – Legea nr.1150-XIV). Potrivit acestei norme, eliberarea din serviciu poate avea loc în cazul retragerii cetăţeniei Republicii
Moldova sau deţinerii cetăţeniei unui alt stat.
Vasile Sbîrciog a atacat în instanţa de contencios administrativ Serviciul Vamal al Republicii Moldova, cerînd anularea ordinului de eliberare
din serviciu, restabilirea în funcţie, salarizarea pentru lipsa forţată de la
serviciu şi repararea prejudiciului moral în valoare de 50000 lei. În opinia
reclamantului, prevederile art.43 din Legea nr.1150-XIV nu pot influenţa
condiţiile contractului individual de muncă încheiat anterior, deoarece actul legislativ produce efecte numai în timpul în care este în vigoare şi nu poate fi retroactiv. Avînd în vedere aceste circumstanţe, Legea
nr.1150-XIV, în partea interzicerii deţinerii multiplei cetăţenii, nu este
aplicabilă la cazul său.
Pe data de 24 noiembrie 2008, la demersul reprezentantului reclamantului, Curtea de Apel Chişinău a admis cererea privind ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate a sintagmei „deţinerii cetăţeniei unui alt
stat” din art.43 alin.(2) lit.k) din Legea nr.1150-XIV, în conformitate cu
art.121 din Codul de procedură civilă, prin intermediul Curţii Supreme
de Justiţie.
Curtea Supremă de Justiţie a sesizat Curtea Constituţională pentru
controlul constituţionalităţii sintagmei „deţinerii cetăţeniei unui alt stat”
din art.43 alin.(2) lit.k) din Legea nr.1150-XIV, considerînd-o neconformă
dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art.4 alin.(1) privind prioritatea
reglementărilor internaţionale, art.16 alin.(2) privind egalitatea cetăţenilor Republicii Moldova în faţa legii, art.43 alin.(1) privind dreptul la muncă şi la protecţia muncii, art.54 alin.(2) privind nesupunerea exerciţiului
drepturilor şi libertăţilor altor restrîngeri decît celor prevăzute de lege,
care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sînt necesare în interesele naţionale, şi art.17 alin.1 din Convenţia
europeană cu privire la cetăţenie.
Curtea Constituţională relevă că, pentru a rezolva excepţia de neconstituţionalitate, este necesar a elucida dacă cetăţeanul Republicii Moldova, titular al cetăţeniei unui alt stat, este în drept să exercite o funcţie publică în serviciul vamal şi a examina circumstanţele de drept pertinente
cauzei prin raportare la dispoziţiile constituţionale.
Art.39 alin.(2) din Constituţie stipulează că oricărui cetăţean i se asigură, potrivit legii, accesul la o funcţie publică, deci, în sensul dispoziţiei
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constituţionale, şi la o funcţie în serviciul vamal, în condiţiile specificate de Legea nr.1150-XIV. Potrivit Legii nr.1150-XIV, serviciul în organele vamale este un gen special de activitate în serviciul public, prin care
se exercită funcţiile, drepturile şi obligaţiile organelor vamale, incluse
în sistemul organelor de drept şi al organelor securităţii statului (art.1).
Condiţiile de angajare în serviciul vamal prevăd obligativitatea deţinerii
de către persoană a cetăţeniei Republicii Moldova. Angajarea în organele vamale, fiind benevolă şi efectuată în bază de contract individual
de muncă, este permisă cetăţenilor Republicii Moldova care întrunesc
condiţiile specificate de lege (art.3, art.5 alin.(1) şi alin.(2)). Colaboratorul
vamal nu este în drept să exercite o funcţie în organele vamale care prevede acces la secretul de stat în cazul deţinerii cetăţeniei altui stat (art.6
alin.(2) lit.i)).
În exerciţiul funcţiei colaboratorul vamal, ca cetăţean al Republicii
Moldova şi funcţionar public, în conformitate cu art.56, art.126 alin.(2)
lit.c) din Constituţie, răspunde de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor
ce îi revin, asigură protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară. Drepturile şi obligaţiile colaboratorului vamal, concretizate în Legea nr.1150-XIV, reflectă exercitarea atribuţiilor
proprii serviciului vamal.
Curtea reţine că deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova, ca o condiţie obligatorie şi decisivă pentru ocuparea unei funcţii publice în organele vamale, expres prevăzută de Legea nr.1150-XIV, rezultă şi din Legea
cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000. Conform
acestei Legi, numai cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a ocupa
funcţii ce implică exercitarea autorităţii publice, în modul stabilit de Lege
(art.6 alin.(2)); cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi legal şi obişnuit
pe teritoriul Republicii Moldova, care posedă legal şi cetăţenia unui alt
stat beneficiază în egală măsură de aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi
ceilalţi cetăţeni ai Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor prevăzute
de lege (art.25).
Beneficiind deplin de drepturile şi de libertăţile fundamentale consacrate de Constituţie prin prevederi relative, direct sau indirect, la problema cetăţeniei (art.15, art.16, art.17, art.18, art.19, art.27 alin.(2), art.38
alin.(2), (3), art.39, art.40, art.54, art.128, art.141 alin.(1) lit.a)), de tratatele
internaţionale la care Republica Moldova este parte, de Legea cetăţeniei,
de alte acte normative adoptate în corespundere cu acestea, persoana urmează să se conformeze condiţiilor impuse de aceste acte, inclusiv celor
sub formă de restricţii. Or, conform art.15 din Legea Supremă, cetăţenii
Republicii Moldova beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate
prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.
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Potrivit art.54 alin.(2) din Constituţie, exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrîngeri decît celor prevăzute de lege, care
corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi
sînt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale,
bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale
sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.
Curtea subliniază că prin prevederile „decît celor prevăzute de lege”
din art.54 alin.(2) din Constituţie şi „cu excepţia cazurilor prevăzute de
lege” din art.25 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova se are în vedere
condiţii speciale, exclusive de comportament al subiecţilor de drept în
exerciţiul unor drepturi sau libertăţi, exigenţe de conformitate şi incompatibilităţi expres statuate în lege sau cuprinse în acestea ca idei de bază.
În virtutea principiilor constituţionale generale privind statul Republica Moldova, suveranitatea şi puterea de stat, universalitatea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale omului, deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova reprezintă o condiţie determinantă pentru
exerciţiul dreptului de angajare şi îndeplinire a unei funcţii publice în
organele vamale, iar deţinerea pluralităţii de cetăţenii reprezintă o condiţie de incompatibilitate cu exercitarea unei astfel de funcţii. Pentru
considerentele expuse Curtea apreciază ca nefondată teza autorului sesizării despre restrîngerea prin prevederea art.43 alin.(2) lit.k) din Legea
nr.1150-XIV a dreptului constituţional la muncă.
Potrivit art.3 din Legea nr.1150-XIV, colaboratorii vamali sînt persoane cu funcţie de răspundere în organele vamale, sînt cetăţeni ai Republicii Moldova, care deţin funcţii în organele vamale şi care dispun de grade
speciale. Funcţiile în organele vamale şi gradele speciale corespunzătoare acestor funcţii se grupează în efectivul inferior, efectivul de comandă
mediu, superior şi suprem (art.3, art.4 din lege). Eliberarea din serviciu
în organul vamal se aplică colaboratorilor vamali în cazurile specificate
în art.43 din Lege, unul din temeiuri fiind deţinerea cetăţeniei altui stat,
independent de funcţia deţinută.
La 26 mai 2009, prin Hotărîrea nr.9, Curtea Constituţională s-a pronunţat în fond asupra problemelor de drept legate de ocuparea prin numire a unei funcţii publice în organul vamal, în exerciţiul căreia persoana
are acces la secretul de stat şi are obligaţia de a asigura independenţa politică şi economică a statului, integritatea teritorială şi suveranitatea statului, ordinea constituţională de a apăra drepturile şi libertăţile cetăţenilor Republicii Moldova, funcţie care implică deţinerea în exclusivitate a
cetăţeniei Republicii Moldova, şi asupra incompatibilităţii care survine
în cazul respectiv pentru persoana care deţine pluralitate de cetăţenii.
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Curtea a recunoscut drept constituţională norma privind restrîngerea
dreptului colaboratorului vamal de a exercita o funcţie în organele vamale care presupune acces la secretul de stat în cazul deţinerii cetăţeniei
altui stat cuprinsă în art.6 alin.(2) lit.i) din Legea nr.1150-XIV.
În această hotărîre Curtea a considerat nefondată invocarea principiului egalităţii şi nediscriminării în cazul în care, pentru a ocupa anumite funcţii, persoana trebuie să corespundă anumitor criterii, arătînd
că dreptul de a accede la o funcţie publică nu face parte din categoria
drepturilor absolute, nu cade sub incidenţa art.54 alin.(3) din Constituţie, prin urmare, poate fi supus restrîngerilor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sînt
necesare în interesele naţionale majore. Reglementarea problemei cetăţeniei, potrivit prevederilor art.3 alin.1 din Convenţia europeană cu privire la cetăţenie, este un drept suveran, un domeniu ce ţine de competenţa
exclusivă a fiecărui stat. Statelor părţi la această Convenţie le aparţine
dreptul de a decide să permită sau să interzică pluralitatea de cetăţenii,
aşadar, ele nu sînt lipsite de dreptul de a stabili pentru funcţionarii publici incompatibilităţi legate de deţinerea multiplei cetăţenii.
Curtea a remarcat că interdicţia impusă persoanelor care deţin cetăţenia unui stat străin nu se referă la orice funcţie publică, ci doar la cele
în exerciţiul cărora persoanele au acces la secretul de stat, asigură independenţa politică şi economică a statului, integritatea teritorială şi suveranitatea statului, regimul constituţional, apără drepturile şi libertăţile
cetăţenilor Republicii Moldova, şi a conchis că excepţia instituită pentru
cetăţenii Republicii Moldova care deţin cetăţenia unui alt stat de a ocupa, prin alegere sau numire, unele funcţii publice este conformă art.39
alin.(2) din Constituţie şi corelează cu normele unanim recunoscute ale
dreptului internaţional şi tratatelor la care Republica Moldova este parte.
Cu referire la prezenta cauză, în conformitate cu Hotărîrea nr.9 şi în
baza prevederilor Legii nr.1150-XIV, Curtea constată că accesul la secretul de stat este o condiţie specială, complementară şi nu modifică
conţinutul şi caracterul funcţiei publice în organele vamale, indiferent
de efectivul în care aceasta se încadrează. Curtea raportează la prezenta
cauză concluziile expuse în Hotărîrea sa nr.9 în baza faptului că în îndeplinirea atribuţiilor funcţionale colaboratorul vamal exercită autoritatea
publică, apără independenţa economică a statului, regimul constituţional, drepturile şi libertăţile cetăţenilor Republicii Moldova, susţine interesele statului, al cărui cetăţean este.
În baza celor enunţate, Curtea consideră prevederea „deţinerii cetăţeniei unui alt stat” din art.43 alin.(2) lit.k) din Legea nr.1150-XIV conformă
art.4 alin.(2), art.16 alin.(2), art.43 alin.(1) şi art.54 alin.(2) din Constituţie,
precum şi Convenţiei europene cu privire la cetăţenie.
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Pentru considerentele expuse, în temeiul art.140 din Constituţie,
art.26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.62 şi art.68 din
Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională
HOTĂRĂŞTE :
1. Se recunoaşte drept constituţională sintagma „deţinerii cetăţeniei
unui alt stat” cuprinsă în art.43 alin.(2) lit.k) din Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000.
2. Prezenta Hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de
atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în „Monitorul Oficial
al Republicii Moldova”.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 30 iunie 2009.
Nr.12.

Dumitru PULBERE

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
Curtea Constituţională a recunoscut drept constituţională sintagma
„deţinerii cetăţeniei unui alt stat” din art.43 alin.(2) lit.k) din Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iunie 2000 (în continuare
– Legea nr.1150-XIV).
Consider nefondată hotărîrea Curţii Constituţionale, iar norma contestată neconstituţională pentru următoarele motive.
1. Art.43 alin.(2) lit.k) din Legea nr.1150-XIV stipulează două temeiuri
de concediere din organele vamale: în cazul retragerii cetăţeniei Republicii Moldova şi în cazul deţinerii cetăţeniei altui stat. Pentru a putea fi
aplicate, aceste prevederi trebuiau mai întîi să fie incluse în condiţiile de
angajare sau, ca restricţii, în articolele referitoare la exercitarea funcţiei.
Corelativul prevederii „în cazul retragerii cetăţeniei Republicii Moldova” din art.43 alin.(2) lit.k) este prevederea art.5, care permite angajarea
în serviciul vamal doar a cetăţenilor Republicii Moldova, iar corelativul
sintagmei contestate „deţinerii cetăţeniei unui alt stat” este art.6 alin.(2)
lit.i), care restricţionează atît angajarea, cît şi exercitarea „unei funcţii în
organele vamale care prevede acces la secretul de stat, în cazul deţinerii
cetăţeniei altui stat”. Astfel, sintagma contestată din art.43 alin.(2) lit.k)
din Legea nr.1150-XIV prevede deţinerea cetăţeniei altui stat ca temei de
încetare a serviciului în organele vamale numai pentru acei colaboratori
vamali care exercită o funcţie ce presupune acces la secretul de stat.
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Curtea de Apel, Curtea Supremă de Justiţie şi Curtea Constituţională au
dat o interpretare diferită acestor norme, fapt ce impune ca norma contestată, fiind restrictivă, să fie analizată prin prisma previzibilităţii şi clarităţii.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare – CtEDO) a
atenţionat în repetate rînduri asupra faptului că este necesar ca, în procesul legislativ şi jurisdicţional, legea să fie supusă controlului sub aspectul clarităţii şi previzibilităţii (cauzele Holomiov versus Moldova170,
Boicenco versus Moldova171 ş.a.). Astfel, CtEDO a atras atenţia asupra necesităţii de a examina „dacă însăşi legislaţia internă este în conformitate
cu Convenţia, inclusiv cu principiile generale prevăzute sau sugerate de
aceasta”. În acest sens CtEDO a stabilit că restrîngerile aplicate de lege
trebuie „să fie clar definite şi ca însăşi legea să fie previzibilă atunci cînd
este aplicată, încît ea să corespundă standardului de „legalitate” stabilit
de Convenţie, un standard care cere ca legea respectivă să fie suficient
de exactă, încît să permită unei persoane – în caz de necesitate, cu o consultare adecvată – să prevadă, într-o măsură rezonabilă, ţinînd cont de
circumstanţe, consecinţele pe care o anumită faptă le poate avea” (a se
vedea: Steel and Others v. the United Kingdom, hotărîre din 23 septembrie 1998, Reports 1998-VII, §54)172.
Concluziile CtEDO, raportate la interpretarea dată de Curtea Constituţională în hotărîre, induc ideea că sintagma cuprinsă în art.43 alin.
(2) lit. k) din Legea nr.1150-XIV nu este suficient de precisă şi previzibilă
pentru a permite colaboratorului vamal să cunoască consecinţele faptei
sale, deoarece art.6 alin.(2) lit.i) din Legea nr.1150-XIV impune colaboratorului vamal doar restricţia de a exercita o funcţie în organele vamale
„care prevede acces la secretul de stat, în cazul deţinerii cetăţeniei altui
stat”. În baza acestei constatări, conchidem că sintagma contestată nu
corespunde standardului de legalitate, stabilit de Convenţia europeană,
pentru care motiv încalcă rigorile art.4 din Constituţie.
Standardul de legalitate rezultă şi din garanţia consfinţită de art.1
alin.(3) din Constituţie, conform căruia Republica Moldova este un stat
de drept. Fiind cel mai important principiu al statului de drept, principiul legalităţii are la bază criteriile clarităţii şi previzibilităţii legii pentru
persoane. În acest sens, sintagma „deţinerii cetăţeniei unui alt stat” din
art.43 alin.(2) lit.k) din Legea nr.1150-XIV este neconstituţională.
2. Norma art.6 alin.(2) lit.i) din Legea nr.1150-XIV a fost introdusă prin
controversata Lege nr.273-XVI din 07.12.2007173 şi a făcut obiectul Hotă170
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Hotărîrile şi deciziile CEDO în cauzele moldoveneşti, 2007, vol.IV, 01.01.2006 –
31.12.2006, pag.223
Idem, pag.143
Buletinul Curţii Europene a Drepturilor Omului, 2005, nr.7, pag.20-24
M.O., 2008, nr.84-85, art.288
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rîrii Curţii Constituţionale nr.9 din 26 mai 2009174, fiind recunoscută constituţională. Am fost de acord cu hotărîrea respectivă a Curţii, deoarece
această lege interzice titularilor cetăţeniei altui stat de a ocupa doar funcţii publice care presupun acces la secretul de stat sau putere decizională
în probleme de securitate naţională.
Legea nr.273-XVI din 07.12.2007 a divizat funcţiile publice incompatibile cu deţinerea cetăţeniei unui alt stat în două categorii: a) funcţii
pentru care, în toate situaţiile, nu se permite deţinerea pluralităţii de cetăţenii (deputaţii, Preşedintele Republicii Moldova, membrii Guvernului, membrii Curţii de Conturi, judecătorii ş.a.) şi b) funcţii compatibile
cu deţinerea pluralităţii de cetăţenii, exceptînd funcţiile care presupun
acces la secretul de stat (colaboratorii vamali, funcţionarii publici, colaboratorii poliţiei, ai Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice
şi Corupţiei ş.a.).
Prin hotărîrea sa însă Curtea Constituţională a lărgit nu numai motivarea şi aplicabilitatea propriei hotărîri din 26 mai 2009, dar şi sensul Legii nr.273-XVI din 07.12.2007, raportînd la colaboratorii organelor vamale
criteriile care erau valabile doar pentru deputaţi, membrii Guvernului,
judecători... Astfel, în Hotărîrea nr.9 din 26 mai 2009 Curtea s-a pronunţat numai asupra sintagmei „să exercite o funcţie în organele vamale care
prevede acces la secretul de stat, în cazul deţinerii cetăţeniei altui stat”
din art.6 alin.(2) lit. i) din Legea nr.1150-XIV. În Hotărîrea din 30 iunie
însă Curtea Constituţională a afirmat că în Hotărîrea nr.9 „s-a pronunţat
în fond asupra problemelor de drept legate de ocuparea prin numire a
unei funcţii publice în organul vamal, în exerciţiul căreia persoana are
acces la secretul de stat şi are obligaţia de a asigura independenţa politică
şi economică a statului, integritatea teritorială şi suveranitatea statului,
ordinea constituţională, de a apăra drepturile şi libertăţile cetăţenilor
Republicii Moldova, funcţie care implică deţinerea în exclusivitate a cetăţeniei Republicii Moldova, şi asupra incompatibilităţii care survine în
cazul respectiv pentru persoana care deţine pluralitate de cetăţenii”. Astfel, dacă pînă acum puteau fi eliberaţi din funcţie numai colaboratorii vamali cu pluralitate de cetăţenii care aveau acces la secretul de stat, acum
pot fi eliberaţi toţi colaboratorii vamali, indiferent de funcţiile ocupate,
care deţin cetăţenia altui stat. Astfel se dă undă verde aplicării restricţiei
în cauză faţă de funcţionarii publici, colaboratorii poliţiei, ai Centrului
pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei ş.a.
Iar concluzia Curţii Constituţionale, potrivit căreia „accesul la secretul de stat este o condiţie specială, complementară şi nu modifică conţinutul şi caracterul funcţiei publice în organele vamale, indiferent de
174

M.O., 2009, nr.99-100, art.9
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efectivul în care aceasta se încadrează”, schimbă radical conceptul iniţial
al Legii nr.273-XVI din 07.12.2007 şi extinde interdicţia deţinerii pluralităţii de cetăţenii asupra oricărui funcţionar public. Argumentul apărării
independenţei economice a statului de către colaboratorii vamali nu este
concludent, deoarece aceeaşi obligaţie o au şi inspectorii fiscali, colaboratorii poliţiei, alţi funcţionari publici.
3. Colaboratorii serviciului vamal sînt unicii faţă de care Legea nr.273XVI din 07.12.2007 a aplicat condiţii mai blînde. Astfel, dacă în redacţia
iniţială art.43 alin.(2) lit.k) din Legea nr.1150-XIV permitea concedierea
tuturor colaboratorilor vamali care deţineau cetăţenia unui alt stat, după
intrarea în vigoare a Legii nr.273-XVI din 07.12.2007, acest articol, corelat
cu art.6 alin.(2) lit.i) din Legea nr.1150-XIV, permite eliberarea din funcţie
doar a colaboratorilor vamali care au acces la secretul de stat. În practică
însă s-a întîmplat invers: atîta timp cît legea nu a permis pluralitatea de
cetăţenii, colaboratorii vamali care deţin cetăţenia altui stat şi-au exercitat funcţiile, iar cînd legea a permis celor care nu au acces la secretul de
stat să deţină cetăţenia altui stat, ei au fost concediaţi, deşi, cu referire la
cazul concret, pînă la expirarea contractului de muncă, colaboratorului
vamal i-au mai rămas doar 10 luni.
În opinia mea, sintagma „deţinerii cetăţeniei unui alt stat” din art.43
alin.(2) lit.k) din Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din
20 iunie 2000 încalcă principiul legalităţii, garantat de art.1 alin.(3) din
Constituţie, iar prin necorespunderea sa cu principiul similar garantat
de Convenţia europeană, contravine, de asemenea, art.4 din Constituţie.
JUDECĂTORUL CURŢII CONSTITUŢIONALE
30 iunie 2009

Victor PUŞCAŞ

COMENTARIU
la Opinia Separată din 30.06.2009
Prin Legea nr.228 din 25.11.2011, au fost introduse un şir de modificări privind respectarea dreptului cetăţenilor Republicii Moldova la dubla cetăţenie, inclusiv şi următoarea: Art.II la art.43 alin.(2) lit.k) din Legea serviciului în organele vamale nr.1150 din 20.07.2000 cu modificările
ulterioare, textul „sau deţinerii cetăţeniei altui stat” – se exclude.
Prin Legea nr.275 din 15.11.2013, art.43 a fost completat cu lit.k prim
cu urmatorul cuprins: „în cazul în care colaboratorul vamal se află în una
din situaţiile prevăzute la art.6”.
Curtea Constituţională prin hotărîrea sa nr.31 din 11.12.2014, în baza
hotărîrii CEDO din 18.11.2008, pronunţată în cauza „Tănase vs Moldova”,
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a supus revizuirii Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.9 din 26 mai 2009
pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr.273 din
07.12.2007.
Hotărîrea revizuită prevedea recunoaşterea constituţionalităţii unor
norme de drept care nu permite dubla cetăţenie în privinţa unor demnitari de stat şi funcţionari publici.
Hotărîrea CC RM nr.31 din 11.12.2014 a trezit opinii controversate în
societate, în stat, dar şi în mediul juriştilor.
Autorii prezentei lucrări şi-au expus opinia sa în materialul intitulat
„Угроза национальной безопасности страны как следствие двойного гражданства”, publicată în monografia „Конституционное
правосудие”, Chişinău, 2019.
Susţinem opinia de a reexamina problema cetăţeniei duble, inclusiv
prin modalitatea adresării Republicii Moldova la depozitarul Convenţia
Europeană despre cetăţenie, la nivel de Guvern şi Parlament, prin care
s-ar introduce modificările respective.
Opinia este intemeiată pe normele de drept constituţional al Republicii Mioldova – art.1, 2. 7, 8, 10 şi 17 ale Constituţiei Republicii Moldova.
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DECIZIE
despre sistarea procesului pentru controlul constituţionalităţii
hotărîrilor Parlamentului nr.1-XVIII, nr.2-XVIII şi nr.3-XVIII
din 28 august 2009 nr. 2 din 08.09.2009
Monitorul Oficial nr.140-141/16 din 11.09.2009
***
Curtea Constituţională în componenţa:
Dumitru PULBERE – preşedinte
Alina IANUCENCO – judecător-raportor
Victor PUŞCAŞ – judecător
Petru RAILEAN – judecător-raportor
Elena SAFALERU – judecător
Valeria ŞTERBEŢ – judecător
grefier Ludmila Chihai, cu participarea lui Vladimir Ţurcan, Vadim
Mişin, deputaţi în Parlament, autori ai sesizării, Serghei Sîrbu, reprezentantul autorilor sesizării, Aurel Băieşu, Alexandru Tănase, deputaţi
în Parlament, reprezentanţi ai Parlamentului, Alexandru Arseni, Victor
Popa şi Gheorghe Susarenco, reprezentanţi ai Parlamentului, călăuzindu-se de art.135 alin.(1) lit.a) din Constituţie, art.4 alin.(1) lit.a) din Legea
cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.a) şi art.16 alin.(1) din
Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat în şedinţă plenară deschisă dosarul pentru controlul constituţionalităţii hotărîrilor Parlamentului
nr.1-XVIII, nr.2-XVIII şi nr.3-XVIII din 28 august 2009.
Drept temei pentru examinarea dosarului a servit sesizarea deputaţilor în Parlament Vladimir Voronin, Vladimir Ţurcan, Maria Postoico,
Anatolie Zagorodnîi, Ivan Calin, Eugenia Ostapciuc, Vasile Iovv, Iurie
Stoicov, Valentin Guznac, Vadim Mişin, Oleg Reidman, Oxana Domenti,
Natalia Vîsotina, Petru Porcescu, Iurie Muntean, Inna Şupac, Oleg Babenco, Svetlana Popa, Igor Vremea, Galina Balmoş, depusă la 1 septembrie 2009, în conformitate cu art.24 şi art.25 lit.a) din Legea cu privire la
Curtea Constituţională, art.38 lit.a) şi art.39 din Codul jurisdicţiei constituţionale.
Prin decizia Curţii Constituţionale din 2 septembrie 2009 sesizarea a
fost acceptată pentru examinare în fond.
Examinînd materialele dosarului, audiind informaţia prezentată de
judecătorii-raportori şi explicaţiile participanţilor la proces, Curtea Constituţională
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A CONSTATAT:
La 28 august 2009, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr.2304-IV din 17 august 2009, a fost convocat Parlamentul Republicii
Moldova ales la 29 iulie 2009. Şedinţa de constituire a Parlamentului a
fost prezidată de către deputatul cel mai în vîrstă. După prezentarea de
către Preşedintele Curţii Constituţionale a raportului privind rezultatele
alegerilor parlamentare şi validarea mandatelor deputaţilor aleşi, deputaţii aleşi pe listele Partidului Liberal Democrat, Partidului Liberal, Partidului Democrat şi Alianţei „Moldova Noastră” au constituit fracţiunile
parlamentare. La solicitarea reprezentantului grupului parlamentar al
Partidului Comuniştilor din Republica Moldova de a amîna şedinţa de
constituire a Parlamentului, întrucît nu a fost formată fracţiunea parlamentară a partidului şi nu a fost aleasă conducerea fracţiunii, preşedintele şedinţei a anunţat că şedinţa de constituire a Parlamentului va continua pe data de 4 septembrie 2009.
Fracţiunile parlamentare ale Partidului Liberal Democrat, Partidului
Liberal, Partidului Democrat şi Alianţei „Moldova Noastră”, care întrunesc 53 de deputaţi, au declarat constituirea majorităţii parlamentare, au
aprobat ordinea de zi şi au procedat la alegerea Preşedintelui Parlamentului, adoptînd Hotărîrea nr.1-XVIII privind formarea Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Preşedintelui Parlamentului, Hotărîrea
nr.2-XVIII privind aprobarea procesului-verbal nr.1 al şedinţei Comisiei
pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Preşedintelui Parlamentului şi
Hotărîrea nr.3-XVIII pentru alegerea Preşedintelui Parlamentului.
În sesizare se menţionează că după întreruperea legală şedinţa Parlamentului din 28 august 2009 a continuat, fiind prezidată de un deputat
neîmputernicit legal. 48 de deputaţi aleşi pe lista Partidului Comuniştilor
din Republica Moldova nu au constituit fracţiunea parlamentară şi nu au
participat la formarea Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret
a Preşedintelui Parlamentului, nu şi-au înaintat candidatura şi nu şi-au
exercitat dreptul de vot la alegerea Preşedintelui Parlamentului, prin urmare, se afirmă în sesizare, hotărîrile respective ale Parlamentului au fost
adoptate cu încălcarea Regulamentului Parlamentului şi contravin prevederilor articolelor 1, 2, 5, 7, 15, 16, 38, 39, 41, 54, 55, 60 şi 64 din Constituţie.
Hotărîrile contestate ale Parlamentului au fost examinate în fond în
şedinţă plenară, în modul stabilit de Codul jurisdicţiei constituţionale.
După încheierea deliberărilor, desfăşurate cu respectarea art.55 din
Codul jurisdicţiei constituţionale, au fost puse la vot propunerile judecătorilor, înregistrîndu-se paritate de voturi.
Ca urmare, conform art.27 alin.(2) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art.66 alin.(5) din Codul jurisdicţiei constituţionale, actele
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normative contestate ale Parlamentului se prezumă constituţionale, iar
procesul asupra cauzei se sistează.
Pentru considerentele expuse, în temeiul art.26 şi art.27 din Legea cu
privire la Curtea Constituţională, art.61, art.64 şi art.66 alin.(5) din Codul
jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională
DECIDE:
1. Se sistează procesul pentru controlul constituţionalităţii Hotărîrii
Parlamentului nr.1-XVIII din 28 august 2009 privind formarea Comisiei
pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Preşedintelui Parlamentului,
Hotărîrii Parlamentului nr.2-XVIII din 28 august 2009 privind aprobarea
procesului-verbal nr.1 al şedinţei Comisiei pentru efectuarea alegerii
prin vot secret a Preşedintelui Parlamentului şi Hotărîrii Parlamentului
nr.3-XVIII din 28 august 2009 pentru alegerea Preşedintelui Parlamentului, fiind prezumate constituţionale.
2. Prezenta Decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de
atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în „Monitorul Oficial
al Republicii Moldova”.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 8 septembrie 2009.
Nr.2.

Dumitru PULBERE

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
Prin decizia din 2 septembrie 2009 Curtea Constituţională a acceptat
spre examinare în fond sesizarea unui grup de deputaţi în Parlamentul
Republicii Moldova de legislatura a XVIII-a pentru controlul constituţionalităţii unor hotărîri ale Parlamentului. La etapa examinării preliminare
m-am pronunţat pentru inadmisibilitatea acestei sesizări. La începutul
şedinţei plenare din 8 septembrie 2009 reprezentanţii Parlamentului au
depus un demers pentru sistarea procesului pentru motivul că sesizarea
nu ţine de competenţa Curţii Constituţionale, care a fost respins. Prin decizie, înregistrîndu-se paritate de voturi, Curtea a sistat procesul, actele
contestate fiind prezumate constituţionale.
Deşi sînt de acord cu decizia de sistare a procesului, consider necesar
să expun prezenta opinie pentru următoarele considerente.
În decizia Curţii privind sistarea procesului pentru motivul înregistrării parităţii de voturi nu sînt aduse argumentele celor trei judecători, care
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au considerat că actele contestate sînt normative şi sînt neconstituţionale, şi argumentele celorlalţi trei judecători, care au considerat că actele
contestate comportă caracter individual şi nu ţin de competenţa Curţii,
procedură pe care o consider incorectă. Or, societatea este în drept să cunoască motivele care au servit ca bază la adoptarea deciziilor respective.
1. Sînt de părere că sesizarea trebuia să fie respinsă la etapa examinării preliminare sau să fie sistat procesul pînă la examinarea sesizării în
fond. Admiţînd sesizarea spre examinare şi supunînd-o ulterior examinării în fond, Curtea şi-a încălcat propria jurisprudenţă.
Conform art.135 alin.(1) lit.a) din Constituţie, Curtea Constituţională
exercită controlul constituţionalităţii hotărîrilor Parlamentului. În Hotărîrea nr.16 din 28.05.1998 „Cu privire la interpretarea art.20 din Constituţia Republicii Moldova”, revizuită prin Hotărîrea nr.39 din 09.07.2001, se
enunţă următoarele: „Actele administrative cu caracter individual, emise
de Parlament, Preşedintele Republicii Moldova şi 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 şi public deosebit,
nu pot face obiect al controlului constituţionalităţii la sesizarea subiecţilor abilitaţi cu acest drept.”
Pentru că în şedinţă părţile nu s-au referit la hotărîrile citate, menţionez că pînă la adoptarea ultimei, în 2001, Curtea Constituţională avea o
altă jurisprudenţă în acest domeniu, care a fost schimbată radical. Aşadar, acceptînd spre examinare sesizarea în cauză, Curtea Constituţională
a ignorat propria interpretare a normelor constituţionale şi astfel a încălcat rigorile Constituţiei Republicii Moldova.
2. Hotărîrile contestate au acelaşi obiect: alegerea Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova. Aceste acte vizează o singură persoană,
deci, sînt acte cu caracter individual, care nu au caracter coercitiv şi general, nu au o aplicare multiplă, şi nu reglementează probleme de drept.
Potrivit art.140 alin.(1) din Constituţie, nu orice act, dar numai legile şi
actele normative devin nule din momentul adoptării hotărîrii corespunzătoare a Curţii. Avînd în vedere aceste prevederi, precum şi prevederile
art.31 alin.(3) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, Curtea trebuia să respingă sesizarea, prin care se contestă acte care nu reglementează probleme de drept. Raţionamentul că actul nu conţine probleme
de drept şi nu comportă caracter normativ a fost invocat de Curte în mai
multe decizii de respingere a sesizărilor175.
175

1. Decizia din 01.04.2002 asupra sesizării deputaţilor în Parlament Iurie Roşca, Vlad Cubreacov şi Ştefan Secăreanu pentru controlul constituţionalităţii Hotărîrii Parlamentului nr.800-XV din 25 ianuarie 2002 „Privind încuviinţarea trimiterii în judecată pe cauză
contravenţională a unor deputaţi în Parlament”, M.O.,2002, nr.50-52, art.13.
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2. Decizia din 03.03.2003 pentru respingerea sesizării unui grup de deputaţi în Parlament, M.O., 2003, nr.48, art.7.
3. Decizia din 25.12.2003 privind respingerea sesizării unui grup de
deputaţi în Parlament, M.O., 2004, nr.1-5, art.2.
4. Decizia nr.4 din 09.12.2004 privind sistarea procesului pentru controlul constituţionalităţii Hotărîrii Guvernului nr.508 din 17 mai 2004
„Despre aprobarea Regulamentului provizoriu privind inventarierea bunurilor agricole arendate”, M.O., 2004, nr.241, art.30.
5. Decizia din 18.05.2004 asupra sesizării unui grup de deputaţi în Parlament, M.O., 2004, nr.83-87, art.17.
6. Decizia din 28.02.2006 asupra sesizării deputatului în Parlament
Gheorghe Susarenco, M.O., 2006, nr.39-42, art.5.
7. Decizia nr.3 din 04.12.2007 privind sistarea procesului pentru controlul constituţionalităţii excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor alin.(2) art.12 din Legea nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 „Privind
reabilitarea victimelor represiunilor politice” în redacţia Legii nr.186-XVI
din 29 iunie 2006, M. O.,2007, nr.194-197, art.24.
8. Decizia din 18.12.2008, M. O., 2008, nr.237-240, art.16.
3. Unul din principiile de activitate ale organului legislativ suprem
este principiul autonomiei regulamentare. Curtea Constituţională a respectat consecvent acest principiu în mai multe decizii de respingere a
sesizărilor176, în una din ele menţionînd că „numai Parlamentul este în
măsură să decidă asupra modalităţilor, procedurilor şi condiţiilor în care
procedează la luarea unor măsuri, potrivit principiului autonomiei regulamentare, în virtutea căruia el îşi stabileşte modul de organizare şi
desfăşurare a propriilor activităţi, evident în condiţiile dispoziţiilor constituţionale”177.
2. Hotărîrea nr.1 din 03.02.98 cu privire la controlul constituţionalităţii art.4 alin.(3) şi (4) din Regulamentul Parlamentului, M.O.,1998, nr.2223, art.13.
Consider că şi în acest caz Curtea Constituţională trebuia să-şi respecte propria jurisprudenţă şi să respingă sesizarea ca nefiind de competenţa ei.
JUDECĂTOR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE
8 septembrie 2009.
176

177

Victor PUŞCAŞ

1. Decizia nr.5 din 28.09.2000 asupra cauzei privind controlul constituţionalităţii art.4
alin.(1)-(4) din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996, M.O., 2000, nr.124-126, art.35.
Decizia din 14.01.2004 pentru respingerea sesizării unui grup de deputaţi pentru controlul constituţionalităţii Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr.489-XV din 5
decembrie 2003, M.O., 2004, nr.26-29, art.7.
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COMENTARIU
la Opinia Separată din 08.09.2009
Este de reţinut unele poziţii doctrinare de drept:
1.Orice decizie a Curţii necesită argumentare în drept doctrinar,
constituţional şi practica juridică relevantă.
2. Curtea trebuie să fie consecventă şi să-şi respecte propria jurisprudenţă.
3. Curtea poate examina numai probleme de drept.
4. Curtea poate fi doar leguitor negativ.
5. Curtea trebuie să respecte principiul autonomiei parlamentare.
Parlamentul îşi stabileşte desinestător modul de organizare şi desfăşurare a propriilor activităţi.
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HOTĂRÎRE
pentru revizuirea Avizului Curţii Constituţionale nr.4
din 26 decembrie 2000 „Privind constatarea circumstanţelor
care justifică dizolvarea Parlamentului” nr. 20 din 27.11.2009
Monitorul Oficial nr.174-176/23 din 04.12.2009
***
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională în componenţa:
Elena SAFALERU – judecător, preşedintele şedinţei
Alina IANUCENCO – judecător
Victor PUŞCAŞ – judecător
Petru RAILEANU – judecător
Valeria ŞTERBEŢ – judecător-raportor
grefier – Ludmila Zadorojnîi,
conducîndu-se după prevederile art.72 din Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat din oficiu în şedinţă plenară dosarul pentru revizuirea Avizului Curţii Constituţionale nr.4 din 26 decembrie 2000 „Privind
constatarea circumstanţelor care justifică dizolvarea Parlamentului”.
Drept temei pentru examinarea dosarului a servit Decizia Curţii Constituţionale din 23 noiembrie 2009 privind revizuirea Avizului nr.4 din 26
decembrie 2000, adoptată în conformitate cu art.72 din Codul jurisdicţiei
constituţionale.
Examinînd materialele dosarului şi audiind informaţia prezentată de
judecătorul-raportor,
Curtea Constituţională A CONSTATAT:
1. La 26 decembrie 2000, la sesizarea Preşedintelui Republicii Moldova,
dl Petru Lucinschi, Curtea Constituţională a adoptat Avizul privind constatarea circumstanţelor care justifică dizolvarea Parlamentului. În partea
descriptivă a avizului, pe lîngă alte teze, Curtea a enunţat următoarele: „De
remarcat că din textul art.78 alin.(3) şi (4) din Constituţie reiese că la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova trebuie să participe
cel puţin doi candidaţi. În caz contrar, în lipsa alternativei, ar avea loc nu
alegerea, ci desemnarea de facto a şefului statului de către Parlament.” Prin
Decizia din 23 noiembrie 2009, prin care s-a dat curs demersului judecătorului Victor Puşcaş pentru excluderea din aviz a textului precitat, în temeiul
art.72 alin.(1) lit.b) din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea a declanşat
procedura de revizuire a Avizului nr.4 din 26 decembrie 2000 „Privind constatarea circumstanţelor care justifică dizolvarea Parlamentului”.
2. Potrivit prevederilor art.72 alin.(1) lit.b) din Codul jurisdicţiei constituţionale, revizuirea hotărîrii şi avizului se efectuează în cazul în care
se modifică prevederile Constituţiei, ale legilor şi ale altor acte normati266

ve, în al căror temei a fost pronunţată hotărîrea şi emis avizul. Astfel, prin
Avizul nr.4 din 26 decembrie 2000 Curtea Constituţională s-a pronunţat
asupra circumstanţelor care justifică dizolvarea Parlamentului, problemă care făcea obiectul sesizării. Pornind de la situaţia de facto privind
desfăşurarea alegerilor Preşedintelui Republicii Moldova în decembrie
2000, în partea descriptivă a avizului Curtea s-a referit şi la procedura de
alegere a Preşedintelui.
3. Potrivit art.78 alin.(6) din Constituţie, procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova este stabilită prin lege organică. În exercitarea
acestei obligaţii constituţionale, Parlamentul a adoptat Legea nr.1234-XIV
din 22.09.2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova, care conţine norme speciale în acest domeniu, iar prin
Legea nr.49-XVIII din 30.10.2009 „Pentru modificarea Legii nr.1234– XIV
din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui
Republicii Moldova” a stabilit că scrutinul prezidenţial poate avea loc şi
în cazul în care la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova candidează
o singură persoană. Cu referire la modificările operate în lege Curtea şi-a
expus poziţia în Decizia din 23 noiembrie 2009 (dosarul nr.26b/2009). Astfel, ca urmare a modificării Legii nr.1234-XIV din 22 septembrie 2000 cu
privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova, avizul
necesită a fi revizuit, excluzîndu-se textul respectiv.
Pentru motivele arătate, călăuzindu-se de art.135 alin.(1) lit.f) şi
art.140 din Constituţie, art.26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.62 şi art.72 din Codul jurisdicţiei constituţionale,
Curtea Constituţională HOTĂRĂŞTE:
1. Se revizuieşte Avizul Curţii Constituţionale nr.4 din 26 decembrie
2000 „Privind constatarea circumstanţelor care justifică dizolvarea Parlamentului”.
2. Din partea descriptivă a Avizului nr.4 din 26 decembrie 2000 se exclude enunţul: „De remarcat că din textul art.78 alin.(3) şi (4) din Constituţie reiese că la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii
Moldova trebuie să participe cel puţin doi candidaţi. În caz contrar, în
lipsa alternativei, ar avea loc nu alegerea, ci desemnarea de facto a şefului
statului de către Parlament”.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, este definitivă,
nu poate fi supusă nici unei căi de atac şi se publică în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 27 noiembrie 2009.
Nr.20.

Elena SAFALERU
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OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
Împărtăşind poziţia de drept a Curţii Constituţionale exprimată în
Hotărîrea nr.20 din 27 noiembrie 2009 pentru revizuirea Avizului Curţii
Constituţionale nr.4 din 26 decembrie 2000 „Privind constatarea circumstanţelor care justifică dizolvarea Parlamentului”, în acelaşi timp îmi exprim dezacordul cu sintagma „... prin care s-a dat curs demersului judecătorului Victor Puşcaş pentru excluderea din aviz a textului precitat...”
din cuprinsul alineatului doi din pct.1 al hotărîrii. Garantarea supremaţiei
Constituţiei, apărarea principiilor şi normelor constituţionale, exercitarea
controlului constituţionalităţii în calitate de unică autoritate de jurisdicţie
constituţională, forţa şi efectele juridice ale hotărîrilor şi rolul exclusiv în
asigurarea echilibrului şi limitarea puterilor în stat prestabilesc statutul
deosebit al Curţii Constituţionale ca organ politico-jurisdicţional.
Avînd în vedere statutul deosebit al Curţii Constituţionale, legislatorul a stipulat în art.23 din Legea cu privire la Curtea Constituţională că
jurisdicţia constituţională se exercită în şedinţe plenare (plen). Potrivit
art.72 alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, revizuirea hotărîrii
şi avizului se efectuează numai la iniţiativa Curţii Constituţionale, prin
decizie, adoptată cu votul majorităţii judecătorilor ei.
În cadrul şedinţei în plen din 23 noiembrie 2009 Curtea a adoptat decizia de revizuire a Avizului nr.4 din 26.12.2000, fapt reţinut în partea introductivă a hotărîrii.
Decizia exprimă voinţa colectivă a plenului Curţii, şi nu a unui judecător, şi doar această decizie constituie drept temei pentru revizuirea avizului Curţii.
Prin urmare, un judecător nu-şi poate aroga calitatea de subiect în
drept să iniţieze revizuirea unei hotărîri sau a unui aviz, acest drept aparţinînd doar Curţii Constituţionale.
Astfel, consemnarea numelui oricărui judecător, în cazul concret al
judecătorului Victor Puşcaş, într-un act oficial al Curţii învederează că
judecătorului i se atribuie rolul plenului, ceea ce este inadmisibil.
Consider că sintagma „... prin care s-a dat curs demersului judecătorului Victor Puşcaş pentru excluderea din aviz a textului precitat...” din
alineatul doi din pct.1 al Hotărîrii nr.20 din 27 noiembrie 2009 încalcă
prevederile art.23 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.72
din Codul jurisdicţiei constituţionale şi vine în contradicţie cu partea introductivă a hotărîrii.
JUDECĂTOR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE
27 noiembrie 2009
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Alina IANUCENCO

COMENTARIU
la HCC nr.20 din 27.11.2009, Decizia CC din 23.11.2009
şi Avizul CC nr.4 din 26.12.2000
Legea Constituţională nr.1115 din 05.07.2000 a modificat modalitatea
de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova,
De la modalitatea de alegere prin vot universal, direct, secret şi liber
exprimat s-a trecut la alegerea Preşedintelui republicii de către Parlament. Însă această modalitate s-a dovedit a fi destul de contradictorie
care a creat mai multe crize constituţionale.
Motiv pentru o criză Constituţională declanşată a servit avizul Curţii
Constituţionale din 26.12.2000, prin care au fost stipulate următoarele „De
remarcat că din textul art.78 alin.(3) şi (4) din Constituţie, reiese că la alegerile pentru funcţia de preşedinte al Republicii Moldova trebuie să participe
cel puţin doi candidaţi. În caz contrar, în lipsa alternativei, ar avea loc nu
alegerea, ci desemnarea de-facto a şefului statului de către Parlament.”
Această concluzie obligă Parlamentul să petreacă alegerile Preşedintelui Republicii Moldova numai în cazul înaintării la această funcţie a cel
putin două persoane – pretendente.
La alegerile din 29.03.2001, au participat trei candidaţi, care au acumulat respectiv: 71,3 si 15 voturi din numarul deputatilor aleşi.
La alegereile din 04.04.2005 au participat doi candidaţi care au acumulat respectiv 71 şi 1 voturi din numărul deputaţilor aleşi. Rezultatul
alegerilor era previzibil, deoarece 71 de mandate aparţineau unui singur
partid care forma majoritatea parlamentară.
Situaţia s-a schimbat, începînd cu alegerile parlamentare din
05.04.2009.
În rezultatul acestor alegeri, pragul electoral au depăşit 4 partide politice, însă nici unul nu a obţinut majoritatea parlamentară.
Situaţia s-a repetat şi la alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie
2009 provocate de nealegerea Preşedintelui Republciii Moldova.
Şi la alegerile parlamentare din 29 iulie 2009, şi la alegerile următoare
din 28.11.2010 şi 30.11.2014, majoritatea parlamentară a fost formată din
mai multe fracţiuni parlamentare.
Astfel, în perioada din 11.09.2009 – perioada expirării mandatului
Preşedintelui ales la 04.04.2005 şi pina la 23 martie 2012, în legatură cu
eşuarea procedurii de alegere a Preşedintelui, funcţia de Preşedinte a fost
exercitată de preşedinţi-interimari: 11.09.2009 – 28.12.2010, 28.12.2010 –
30.12.2010, 23.12.2010 – 23.03.2012.
Este de reţinut că tentativele de alegere a Preşedintelui în perioada
11.09.2009 – 23.03.2012 au eşuat din cauza neobţinerii numărului necesar de voturi.
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La 16.03.2012 s-au desfăşurat în Parlament alegeri noi a Preşedintelui Republicii Moldova cu un singur candidat ales cu 62 de voturi şi prin
HCC nr.4 din 19.03.2012 alegerile nu au fost validate.
Propunerea judecătorului V. PUŞCAŞ de a exclude din Avizul nr.4 din
26.12.2000 referirea la reducerea numărului de candidaţi pînă la unul
poate fi criticată ca una inacceptabilă într-o societate democratică. Dar
autorul demersului a reieşit din următoarele consideraţiuni şi temeiuri:
1. Prin Legea nr.49 din 30.10.2009 pentru modificarea legii nr.1234
din 22.09.2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui
Republicii Moldova, a stabilit că scrutinul prezidenţial poate avea
loc şi în cazul în care la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova
candidează o singură persoană.
2. Necesitatea de a depăşi criza Constituţională şi de a asigura continuitatea şi funcţionalitatea deplină a instituţiei prezidentiale.
3. Obligaţiunea de asigura alternativa în orice alegeri poate bloca activitatea ramurilor puterii şi a instituţiilor de stat.
4. Şi în cazul unui singur candidat, alegătorul se poate exprima liber
„pro” sau „contra”.
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HOTĂRÎRE
pentru controlul constituţionalităţii Decretului nr.376-V
din 24 iunie 2010 privind declararea zilei de 28 iunie 1940
Zi a ocupaţiei sovietice nr. 17 din 12.07.2010
Monitorul Oficial nr.126-128/17 din 23.07.2010
***
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională în componenţa:
Dumitru PULBERE – preşedinte
Victor PUŞCAŞ – judecător
Petru RAILEAN – judecător
Elena SAFALERU – judecător
Valeria ŞTERBEŢ – judecător-raportor
grefier – Dina Musteaţa, cu participarea reprezentantului autorilor
sesizării, Serghei Sîrbu, reprezentantului permanent al Parlamentului la
Curtea Constituţională, Ion Creangă, reprezentantului permanent al Guvernului la Curtea Constituţională, Oleg Efrim, Preşedintelui interimar al
Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, reprezentanţilor Preşedintelui interimar al Republicii Moldova la Curtea Constituţională, Alexandru Ohotnicov şi Mariana Secăreanu, călăuzindu-se de art.135 alin.(1) lit.a) din
Constituţie, art.4 alin.(1) lit.a) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.a) şi art.16 alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat în şedinţă plenară publică sesizarea deputaţilor în Parlament Voronin Vladimir, Mişin Vadim, Tkaciuk Marc, Postoico Maria,
Muntean Iurie, Zagorodnîi Anatolie, Şova Vasilii, Vremea Igor, Stoicov
Iurie, Popa Svetlana, Şupac Inna, Radu Oxana, Vîsotina Natalia, Babiuc
Aliona, Calin Ivan, Todoroglo Dmitrii, Muşuc Eduard, Vlah Irina pentru
controlul constituţionalităţii Decretului nr.376-V din 24 iunie 2010 privind declararea zilei de 28 iunie 1940 Zi a ocupaţiei sovietice, depusă la
25 iunie 2010 şi completată la 30 iunie 2010, în conformitate cu prevederile art.24 şi art.25 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.38 şi
art.39 din Codul jurisdicţiei constituţionale.
Prin decizia Curţii Constituţionale din 30 iunie 2010 sesizarea a fost
acceptată spre examinare în fond.
În procesul examinării preliminare a sesizării Curtea Constituţională a solicitat puncte de vedere Preşedinţiei, Parlamentului, Guvernului,
Ministerului Justiţiei, Curţii Supreme de Justiţie, Procurorului General,
Centrului pentru Drepturile Omului, Institutului de Istorie, Stat şi Drept
al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.
271

Examinînd materialele dosarului, audiind informaţia prezentată de
judecătorul-raportor şi argumentele expuse de participanţii la proces,
Curtea Constituţională
A CONSTATAT:
1. La 24 iunie 2010 Preşedintele Republicii Moldova a emis Decretul
nr.376-V „Privind declararea zilei de 28 iunie 1940 Zi a ocupaţiei sovietice”178 (în continuare – Decretul nr.376-V), cu următorul conţinut:
„Ţinînd cont de Avizul Comisiei Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova
pentru aprecierea politico-juridică a Tratatului sovieto-german de neagresiune şi a Protocolului adiţional secret din 23 august 1939, precum şi
a consecinţelor lor pentru Basarabia şi Bucovina de Nord, aprobat prin
Hotărîrea Parlamentului nr.149-XII din 23 iunie 1990, în care s-a stabilit
că la 28 iunie 1940 U.R.S.S. a ocupat prin forţă armată Basarabia şi Bucovina de Nord, contrar voinţei populaţiei acestor ţinuturi,
avînd în vedere propunerile Comisiei pentru studierea şi aprecierea
regimului comunist totalitar din Republica Moldova, constituită prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.165-V din 14 ianuarie 2010,
întru cinstirea memoriei victimelor ocupaţiei sovietice din 28 iunie
1940 şi ale regimului totalitar comunist
şi în temeiul art.77 şi art.94 alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova
DECRETEAZĂ:
Art.1. – Ziua de 28 iunie 1940 se declară Zi a ocupaţiei sovietice.
Art.2. – Anual, la 28 iunie, în Republica Moldova va fi consemnată
Ziua ocupaţiei sovietice şi a comemorării victimelor regimului totalitar
comunist.
Art.3. – În această zi, în toate localităţile republicii:
a) vor fi coborîte în bernă drapelele de stat;
b) vor fi organizate depuneri de flori la mormintele, monumentele şi memorialele victimelor ocupaţiei sovietice şi ale regimului comunist totalitar;
c) la ora 10:00, va fi păstrat un moment de reculegere.
Art.4. – Autorităţile publice, întreprinderile şi organizaţiile vor renunţa, în această zi, la desfăşurarea acţiunilor distractive de masă.
Art.5. – În toate instituţiile de învăţămînt, în taberele de întremare şi
de odihnă va fi organizată o oră a memoriei.
Art.6. – Se recomandă:
a) redacţiilor publicaţiilor periodice, agenţiilor de presă, posturilor de
radio şi de televiziune să ţină cont de specificul zilei de 28 iunie la edi178
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tarea numerelor curente ale publicaţiilor, la difuzarea informaţiilor şi la
formarea programelor din această zi;
b) Primăriei municipiului Chişinău să iniţieze procedura de edificare
în Piaţa Marii Adunări Naţionale, în faţa sediului Guvernului, a monumentului în memoria victimelor ocupaţiei sovietice şi ale regimului totalitar comunist.
Art.7. – Pînă la edificarea monumentului în memoria victimelor ocupaţiei sovietice şi ale regimului totalitar comunist, în municipiul Chişinău, ceremoniile de comemorare şi depunerea de flori vor avea loc în
Piaţa Marii Adunări Naţionale, unde Primăria va instala, provizoriu, în
ziua de 28 iunie 2010, o piatră comemorativă.
Art.8. – Federaţia Rusă, în calitatea sa de succesor de drept al Uniunii
Sovietice, să-şi retragă necondiţionat, urgent şi transparent trupele şi armamentul de pe teritoriul Republicii Moldova.
2. În sesizare se afirmă următoarele.
Prin decret Preşedintele interimar practic pune sub semnul întrebării
statul suveran şi independent Republica Moldova. Referirea, în preambul, la documente, care de fapt au apreciat că la 28 iunie 1940 Republica
Moldova a fost ruptă de la patria-mamă România şi că perioada ce a urmat a fost o perioadă de ocupaţie, constituie o sfidare gravă a independenţei şi integrităţii teritoriale a statului.
Suveranitatea aparţine poporului, de aceea şeful statului nu este în
drept să dea o astfel de apreciere pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova.
Prin acest act Preşedintele şi-a asumat întreaga suveranitate, ignorînd
poporul şi Parlamentul Republicii Moldova, organul legislativ suprem şi
organul reprezentativ al cetăţenilor Republicii Moldova, încălcînd astfel
dispoziţiile art.1 alin.(1) şi alin.(3), art.2 alin.(2) din Constituţie.
Decretul, care este un act normativ, general obligatoriu şi imperativ,
dă indicaţii tuturor instituţiilor statului şi recomandări mass-mediei, urmărind scopul de a influenţa opinia publică prin oficializarea ideii despre statutul Republicii Moldova după 28 iunie 1940 ca o ţară ocupată de
un stat străin. Dispoziţiile de a ridica monumente şi de a organiza ample
acţiuni de comemorare, inclusiv în instituţiile de învăţămînt, înseamnă,
de fapt, instituirea unei ideologii oficiale privind ocupaţia sovietică. Astfel, decretul încalcă grav prevederile art.5 alin.(2) din Constituţie, care
stipulează că nici o ideologie nu poate fi instituită ca o ideologie oficială
a statului.
Impunerea ideologiei privind ocupaţia sovietică duce la scindarea
societăţii, întrucît opiniile cetăţenilor Republicii Moldova, în special,
asupra identităţii şi istoriei, sînt absolut diferite, şi la încălcarea unităţii
poporului, aducîndu-se atingere art.10 alin.(1) din Constituţie.
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Decretul instituie norme obligatorii în domeniul politicii interne (art.1
şi art.2), conţine indicaţii pentru autorităţile statului, instituţiile de învăţămînt, reglementînd un şir de chestiuni ce ţin de domeniul autonomiei
locale, al muncii şi organizării învăţămîntului etc. (art.3 – 6). Totodată,
intervine în domeniul politicii externe (art.8). Astfel, Preşedintele interimar a stipulat norme ce ţin de competenţa Parlamentului, încălcînd
art.60, art.66, art.72 alin.(3) din Constituţie.
Zilele comemorative sînt instituite prin Hotărîrea Parlamentului
nr.433-XII din 26 decembrie 1990 „Cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi zilele de odihnă în Republica Moldova”.
Preşedintele interimar al Republicii Moldova a încălcat grav principiul autonomiei locale, consfinţit în art.109 alin.(1) din Constituţie şi
art.3 din Carta Europeană a Autonomiei Locale.
Dînd indicaţii imperative autorităţilor publice şi instituţiilor de învăţămînt (art.4 şi art.5 din decret), Preşedintele a încălcat art.96 alin.(2) din
Constituţie, potrivit căruia Guvernul asigură realizarea politicii interne
şi externe a statului şi exercită conducerea generală a administraţiei publice, şi art.107 alin.(1) din Constituţie, potrivit căruia organele centrale
de specialitate ale statului – ministerele – traduc în viaţă politica Guvernului, hotărîrile şi dispoziţiile lui. Preşedintele ţării nu este în drept să
conducă ministerele şi să dea indicaţii. Guvernul promovează politica
de stat în domeniul învăţămîntului, asigură realizarea politicii externe şi
conduce ministerele.
Prevederile art.77 şi art.88 din Constituţie nu acordă şefului statului
dreptul de a emite decrete prin care să dea o apreciere politică şi juridică
unor evenimente din trecut.
Conform atribuţiilor sale în domeniul politicii externe, statuate în
art.86 din Constituţie, Preşedintele nu este în drept să indice unilateral
unui stat străin de a acţiona într-un mod sau altul (art.8 din decret).
S-a încălcat art.94 alin.(1) din Constituţie, deoarece Preşedintele emite decrete doar în vederea exercitării atribuţiilor sale; neavînd o astfel de
atribuţie, şeful statului nu era în drept să emită decretul.
Decretul contravine, de asemenea, principiului constituţional al legalităţii, care rezultă din garanţia consfinţită în art.1 alin.(3) din Constituţie,
conform căruia Republica Moldova este un stat de drept. Acest fapt presupune respectarea legilor, subordonarea strictă a subiecţilor de drept
regulilor juridice.
Astfel, în opinia autorilor sesizării, prin emiterea acestui decret Preşedintele interimar al Republicii Moldova şi-a depăşit atribuţiile constituţionale, încălcînd flagrant art.1 alin.(3), art.2 alin.(1), art.5 alin.(2), art.7,
art.10 alin.(1), art.60 alin.(1), art.66, art.72 alin.(3), art.77 alin.(2), art.86,
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art.88, art.94 alin.(1), art.96 alin.(1), art.107 alin.(1), art.109 alin.(1) şi (2)
din Constituţia Republicii Moldova.
3. Examinînd dispoziţiile decretului prin prisma normelor constituţionale, Curtea nu va da apreciere politică şi istorică evenimentelor din istoria statului Republica Moldova, care au făcut obiectul decretului. Curtea se va pronunţa doar asupra problemelor de drept invocate în sesizare
şi nu va lua în considerare argumentele autorilor sesizării referitoare la
încălcarea art.5 alin.(2) şi art.10 alin.(1) din Constituţie.
4. În dezvoltarea acestei poziţii, Curtea Constituţională reţine următoarele:
Potrivit art.94 alin.(1) din Constituţie, în exercitarea atribuţiilor sale,
Preşedintele Republicii Moldova emite decrete, obligatorii pentru executare pe întreg teritoriul statului. Norma în cauză nu stabileşte statutul şi
locul decretelor Preşedintelui în ierarhia actelor juridice şi pentru acest
motiv Parlamentul urma să reglementeze această problemă printr-un act
legislativ, astfel încît să nu apară litigii între instituţiile publice şi cele politice de natura celui consemnat în sesizare.
Luînd în considerare incertitudinea constituţională şi legală a statutului decretelor, pentru aprecierea constituţionalităţii actului contestat,
Curtea va stabili mai întîi statutul general al decretelor şefului statului
care rezultă din normele constituţionale.
Potrivit art.1 alin.(3) din Constituţie, 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.
Un principiu inerent al statului de drept, recunoscut de doctrina de
drept, este principiul supremaţiei legii, care ierarhizează tot sistemul actelor normative. Conform acestui principiu, actele normative se divizează în două categorii: legi şi acte subordonate legii. Decretele, acte emise
de Preşedintele Republicii Moldova în calitate de autoritate a administraţiei publice centrale, sînt eminamente subordonate legii şi pot viza
doar domeniile care au fost reglementate la nivel primar.
În jurisprudenţa sa anterioară, în special, în Hotărîrea nr.14 din 18
martie 1999 „Cu privire la interpretarea unor dispoziţii din art.94 alin.(2)
şi art.102 alin.(3) din Constituţie”179, Curtea Constituţională a statuat că
„Decretele prezidenţiale şi hotărîrile Guvernului, ca acte ce emană de la
o autoritate publică, prin natura lor sînt acte administrative de autoritate. Ele sînt emise (adoptate) în baza şi în vederea executării legii pentru
naşterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice. Executarea
lor este asigurată de autoritatea publică prin sancţionarea celor în culpă.
179
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Altfel spus, aceste acte sînt emise (adoptate) pentru aplicarea şi executarea unei legi existente, ce produce efecte numai pentru viitor”.
Această interpretare a Curţii Constituţionale are o importanţă majoră pentru aprecierea statutului actelor Preşedintelui Republicii Moldova
şi stabilirea domeniilor în care acestea pot fi adoptate, pentru a exclude
incertitudinile referitoare la obiectul de reglementare al decretelor. În
acest context Curtea menţionează decretele cu caracter de lege: nr.218
din 15.12.1993 „Cu privire la bugetul de stat pe anul 1994”180, nr.181 din
29.10.1993 „Cu privire la gaj”181, nr.48 din 16.02.1994 „Cu privire la proprietatea fiduciară (trast)”182 ş.a.
În preambulul Decretului nr.376-V se face referire la Hotărîrea Parlamentului nr.149-XII din 23 iunie 1990. În opinia Curţii, această hotărîre, prin care se aprobă avizul unei comisii parlamentare, nu putea servi
drept temei pentru emiterea decretului, deoarece nu constituie un act de
reglementare sau de constatare legislativă.
Curtea reţine că unica lege prin care Parlamentul a apreciat perioada de după 28 iunie 1940 ca fiind o perioadă de ocupaţie a fost Legea
nr.1225-XII din 08.12.1992 „Privind reabilitarea victimelor represiunilor
politice”183, intitulată iniţial „Privind reabilitarea victimelor represiunilor
politice săvîrşite de regimul comunist de ocupaţie (7 noiembrie 1917 – 23
iunie 1990)”. Prin Legea nr.295-XIII din 23.11.1994184 din titlul şi textul
legii au fost excluse sintagmele care conţineau cuvîntul „ocupaţie”. În
aceste circumstanţe Preşedintele Republicii Moldova, în calitate de organ ce emite acte administrative de autoritate, trebuia să se conducă de
prevederile legii.
În baza enunţurilor expuse şi a jurisprudenţei anterioare, Curtea conchide că Decretul nr.376-V a încălcat ierarhia actelor normative, caracteristică principiului statului de drept, astfel a depăşit limitele impuse de
art.1 alin.(3) şi art.94 alin.(1) din Constituţie şi a ignorat art.6 din Constituţie privind separaţia puterilor.
5. În punctul său de vedere Preşedintele interimar a invocat în susţinerea constituţionalităţii decretului contestat decretele recunoscute
constituţionale prin Hotărîrea din 24 ianuarie 1996. Întrucît Hotărîrea
din 24 ianuarie 1996 „Cu privire la controlul constituţionalităţii decretelor nr.162, 166, 193, 216 şi 262 ale Preşedintelui Republicii Moldova”185
(în continuare – Hotărîrea din 24.01.1996) vizează problema instituirii
180
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zilelor profesionale, Curtea Constituţională consideră oportun să menţioneze următoarele.
În Hotărîrea din 24.01.1996 au fost recunoscute constituţionale 5 decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova, adoptate în 1995, prin care
au fost instituite zilele profesionale ale grănicerului, lucrătorului bancar,
inventatorului şi raţionalizatorului, financiarului şi lucrătorilor serviciului vamal.
Curtea consideră că Hotărîrea din 24.01.1996 nu este relevantă pentru
prezenta cauză din două motive.
Primul motiv ţine de valoarea socială şi juridică diferită a zilelor instituite prin decretele emise în anul 1995 şi decretul contestat. Curtea consideră că există o deosebire esenţială între instituirea unei zile profesionale şi instituirea unei zile de comemorare a unor evenimente istorice, cu
substrat politic, apreciate neunivoc de către membrii societăţii. În baza
acestei deducţii, Curtea reţine că decretele din 1995 şi decretul contestat
au obiecte diferite de reglementare şi angajează atribuţii diferite ale Preşedintelui Republicii Moldova.
De remarcat că în Hotărîrea din 24.01.1996 Curtea a relevat că Preşedintele are dreptul să instituie prin decrete numai zile profesionale.
Această concluzie a Curţii este confirmată de voinţa legiuitorului,
care a acordat nu numai Parlamentului, dar şi Guvernului şi Preşedintelui dreptul de a stabili zile profesionale ale lucrătorilor din ramurile
economiei naţionale, acestea nefiind incluse în Hotărîrea Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 „Cu privire la zilele comemorative,
zilele de sărbătoare şi zilele de odihnă în Republica Moldova”186. Cauzele acestei delimitări rezultă din preambulul la Hotărîrea Parlamentului
nr.433-XII, care stipulează că zilele comemorative, sărbătorile naţionale
şi zilele de odihnă se instituie: „În scopul continuării tradiţiilor, respectării obiceiurilor seculare ale poporului, luînd în considerare rolul lor
la formarea unei moralităţi sănătoase, la îmbogăţirea vieţii spirituale a
omului, ţinînd cont de solicitările cetăţenilor republicii de a se reveni,
fiind o necesitate stringentă, la valorile naţionale”. Astfel nici una din autorităţile statului n-a anticipat voinţa Parlamentului privind instituirea
zilelor comemorative.
Al doilea motiv, pentru care Hotărîrea Curţii din 24.01.1996 nu poate fi invocată în sprijinul decretului contestat, este statutul juridic diferit al mandatului Preşedintelui Republicii Moldova în 1995 şi în 2010. În
acest sens, Curtea Constituţională relevă că jurisprudenţa sa anterioară
în acest domeniu a fost bazată pe prevederile constituţionale în vigoare
pînă la 05.07.2000.
186
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Potrivit art.1 alin.(2) din Constituţie, forma de guvernămînt a statului
este republica. Conform doctrinei de drept, modalitatea de alegere a şefului statului determină forma de guvernămînt: republică parlamentară sau
republică prezidenţială, şi situează, din punct de vedere legal, şeful statului pe o anumită poziţie faţă de Parlament şi, în special, faţă de popor.
În republica prezidenţială şeful statului este ales de către cetăţeni şi,
din punct de vedere legal, se situează pe aceeaşi poziţie cu Parlamentul,
dispunînd de prerogative mai largi, ca urmare a faptului că mandatul său
vine de la întreaga naţiune, de la popor.
Republica parlamentară se caracterizează prin alegerea şefului statului de către Parlament şi datorită acestui fapt poziţia legală a şefului
statului este inferioară şi subordonată Parlamentului.
În baza acestei constatări, Curtea consideră că dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova, forma de guvernămînt, care determină
modul concret de constituire a organelor puterii de stat, caracteristicile
şi principiile lor de activitate, raporturile dintre ele şi celelalte organe ale
statului, precum şi celelalte forme instituţionalizate ale sistemului politic, în special statutul Preşedintelui Republicii Moldova, evidenţiază 2
perioade distincte.
Prima perioadă de dezvoltare constituţională, în care Republica Moldova, conform doctrinei de drept, poate fi considerată ca republică prezidenţială (în opinia unor autori, semiprezidenţială), se caracterizează prin
alegerea Preşedintelui ţării de către întreg poporul şi, drept consecinţă,
conferirea unor prerogative largi, întrucît prin mandatul oferit şefului
statului poporul i-a delegat o parte din suveranitatea ce-i aparţine.
În contextul celor enunţate Curtea menţionează că pînă la data de
05.07.2000, potrivit art.78 din Constituţie, Preşedintele Republicii Moldova era ales de către cetăţeni şi din punct de vedere al reprezentativităţii deţinea aceeaşi poziţie cu autoritatea legiuitoare, avînd prerogative
largi. Preşedintele avea dreptul de a iniţia revizuirea Constituţiei (art.141
alin.(1) lit.c)), de a desemna un candidat la funcţia de Prim-ministru fără
consultarea fracţiunilor parlamentare (art.98 alin.(1)), de a lua parte la
şedinţele Guvernului, de a prezida şedinţele Guvernului la care participa,
de a consulta Guvernul în probleme urgente şi de importanţă deosebită
(art.83 din Constituţie) etc.
A doua perioadă de dezvoltare constituţională, conform doctrinei
de drept, întruneşte caracteristicile unei republici parlamentare, în care
prerogativele Preşedintelui ţării sînt mai restrînse. Modificarea formei de
guvernămînt impune alt statut juridic decretelor prezidenţiale şi, respectiv, alte obiecte (domenii) de reglementare.
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Prin Legea nr.1115-XIV din 05.07.2000187 legiuitorul a modificat art.78
din Constituţie, atribuind Parlamentului prerogativa de a alege Preşedintele ţării. În consecinţă, poziţia legală a şefului statului a devenit inferioară poziţiei Parlamentului, concomitent Preşedintele a fost lipsit de un şir
de prerogative enunţate anterior.
Astfel, decretele emise de Preşedintele ţării pînă la modificarea art.78
din Constituţie prin Legea nr.1115-XIV din 05.07.2000, avînd în vedere
poziţia legală a acestuia faţă de Parlament, cuprindeau o arie mai largă
de reglementare.
Curtea relevă în concluzie că jurisprudenţa sa anterioară, în speţă Hotărîrea din 24.01.1996, nu poate fi invocată în sprijinul actului contestat.
6. Argumentele, invocate în şedinţa plenară a Curţii Constituţionale,
potrivit cărora decretul se încadrează în limitele art.77 alin.(2) din Constituţie, de asemenea, nu pot fi reţinute.
Conform normei constituţionale menţionate, Preşedintelui Republicii Moldova îi sînt atribuite două funcţii primordiale: de a reprezenta statul şi de a fi garantul suveranităţii, independenţei naţionale, unităţii şi
integrităţii teritoriale a ţării. Curtea Constituţională apreciază că ambele
funcţii nu permit Preşedintelui de a întreprinde acţiuni fără a ţine cont
de voinţa Parlamentului şi raporturile deja stabilite de organul reprezentativ suprem al poporului.
A reprezenta statul nu înseamnă a institui propria voinţă. Or, conform
doctrinei de drept, reprezentarea unei persoane (în cazul dat, a statului)
presupune obligativitatea reprezentantului de a ţine cont de voinţa persoanei reprezentate.
În aceeaşi ordine de idei se înscrie şi a doua funcţie a Preşedintelui,
care prescrie garantarea unor valori naţionale deja consfinţite, şi nu instituirea voinţei unipersonale. Astfel, a doua funcţie a Preşedintelui impune garantarea suveranităţii consfinţite prin actele organului reprezentativ suprem al poporului, garantarea independenţei naţionale, a unităţii
şi integrităţii teritoriale a ţării în graniţele şi limitele stabilite, conform
actelor şi tratatelor internaţionale prin care statul Republica Moldova a
fost recunoscut de comunitatea internaţională.
Curtea Constituţională consideră că în cadrul republicii parlamentare, în care statutul şefului statului este inferior statutului Parlamentului,
Preşedintele îşi exercită funcţia de garant al suveranităţii, al independenţei naţionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării conducîndu-se de
normele constituţionale care statuează atribuţiile Preşedintelui şi de actele organului reprezentativ suprem în domeniile respective. În cazul în
care opiniile sale, în aceste domenii, nu se înscriu în atribuţiile prevăzute
187
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de Constituţie şi cadrul legal, în special, în problemele de interes naţional, Preşedintele urmează să consulte poporul, în conformitate cu art.75
din Constituţie şi art.142-144 din Codul electoral.
7. Potrivit art.75 din Constituţie:
„(1) Cele mai importante probleme ale societăţii şi ale statului sînt supuse referendumului.
(2) Hotărîrile adoptate potrivit rezultatelor referendumului republican au putere juridică supremă.”
Normele constituţionale enunţate comportă caracter imperativ, obligînd autorităţile publice centrale, care au prerogativa de a soluţiona problemele de interes naţional, să consulte în prealabil, prin referendum,
poporul, căruia îi aparţine suveranitatea naţională.
În condiţiile în care Preşedintele Republicii Moldova, conform statutului său constituţional, nu deţine mandatul poporului de a exercita
suveranitatea în numele lui şi avînd în vedere că problema controversată, care face obiectul decretului, este o problemă importantă a societăţii, Curtea Constituţională consideră că Preşedintele trebuia mai întîi să
consulte poporul în această problemă, după cum prevede art.75 alin.(1)
din Constituţie.
8. Analizînd argumentele invocate în şedinţa plenară, potrivit cărora
prevederile decretului sînt bazate pe Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova, Curtea menţionează următoarele.
Avînd în vedere enunţurile de mai sus referitoare la statutul decretelor, Preşedintele are dreptul de a dezvolta prin decrete normele constituţionale în domeniile date în competenţa sa prin Constituţie, în alte domenii Preşedintele este obligat să se ghideze de lege, ca act al organului
reprezentativ suprem al poporului.
Prevederile Declaraţiei de independenţă, care au servit ca punct de
reper pentru emiterea decretului, urmau a fi dezvoltate printr-un act legislativ al organului reprezentativ suprem al poporului, şi doar în temeiul
acestuia Preşedintele Republicii Moldova putea emite un act juridic în
această problemă.
9. Atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul politicii
interne a statului sînt statuate în art.88 lit.a) – i) din Constituţie.
Conform lit.j) art.88 din Constituţie, Preşedintele Republicii Moldova exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege. Astfel, Curtea observă că
norma constituţională lasă la latitudinea organului reprezentativ suprem
dreptul de a conferi Preşedintelui prin lege alte atribuţii.
Preşedintele ţării nu dispune de dreptul de a adopta decrete în problema care face obiectul actului contestat, pentru care motiv Curtea
apreciază că Decretul nr.376-V contravine art.88 din Constituţie.
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10. Decretul abordează şi chestiuni ce ţin de politica externă a statului.
Atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul politicii externe sînt statuate expres şi limitativ în art.86 din Constituţie. Astfel, conform acestui articol:
„(1) Preşedintele Republicii Moldova poartă tratative şi ia parte la negocieri, încheie tratate internaţionale în numele Republicii Moldova şi le
prezintă, în modul şi în termenul stabilit prin lege, spre ratificare Parlamentului.
(2) Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Guvernului, acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai Republicii Moldova şi
aprobă înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice.
(3) Preşedintele Republicii Moldova primeşte scrisorile de acreditare
şi de rechemare ale reprezentanţilor diplomatici ai altor state în Republica Moldova.”
Normele constituţionale enunţate nu învestesc Preşedintele Republicii Moldova, stat cu regim parlamentar, cu atribuţia de a emite acte
juridice în alte domenii ale politicii externe, acestea fiind de competenţa organului reprezentativ suprem, care, potrivit art.66 din Constituţie,
aprobă prin legi, hotărîri şi moţiuni direcţiile principale ale politicii interne şi externe a statului.
11. Cît priveşte Decretul nr.728-III din 18.06.2002188, invocat în sprijinul actului contestat, Curtea observă că acesta a fost emis după ce
Parlamentul a instituit Ziua comemorării victimelor fascismului prin
Hotărîrea nr.241-XV din 07.06.2001 „Pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi zilele de odihnă în Republica Moldova”189.
Acest decret nu a făcut obiectul controlului de constituţionalitate, pentru
care motiv Curtea se abţine să se pronunţe asupra lui.
Pentru motivele arătate, Curtea apreciază că Decretul nr.376-V din 24
iunie 2010 încalcă art.1 alin.(1) şi alin.(3), art.6, art.66 lit.a) şi lit.b), art.75,
art.77 alin.(2), art.86, art.88 lit.j) şi art.94 alin.(1) din Constituţie.
Pentru considerentele expuse, în temeiul art.135 alin.(1), art.140 din
Constituţie, art.26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.61,
art.62 şi art.68 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională
HOTĂRĂŞTE:
1. Se declară drept neconstituţional Decretul nr.376-V din 24 iunie
2010 privind declararea zilei de 28 iunie 1940 Zi a ocupaţiei sovietice.
188
189

M.O., 2002, nr.79-81, art.658
M.O., 2001, nr.62, art.435
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2. Prezenta hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de
atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în „Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.”
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 12 iulie 2010.
Nr.17.

Dumitru PULBERE

JCC-06/17а

12 iulie 2010

ADRESĂ
La 12 iulie 2010 Curtea Constituţională a examinat sesizarea unui grup
de deputaţi în Parlament pentru controlul constituţionalităţii Decretului
nr.376-V din 24 iunie 2010 privind declararea zilei de 28 iunie 1940 Zi a
ocupaţiei sovietice.
În hotărîrea sa Curtea a subliniat că legislatorul constituant, stipulînd
în art.88 din Constituţie atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldova,
prin prevederea lit.j) a acestui articol a lăsat la latitudinea Parlamentului
stabilirea prin lege a altor atribuţii ale şefului statului.
Analizînd statutul decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, Curtea a constatat o situaţie incertă privind procedura de emitere a decretelor şi domeniile care pot face obiectul lor de reglementare. Avînd în vedere necesitatea instituirii unor principii unificate în materie de creaţie
normativă pentru a asigura transparenţa procesului decizional şi compatibilitatea decretelor cu Constituţia şi actele legislative, Curtea sugerează Parlamentului să reglementeze, în baza art.88 lit.j) din Constituţie,
statutul decretelor prezidenţiale printr-o lege similară Legii privind actele legislative şi Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, fapt ce va contribui
la consolidarea literei şi spiritului Legii Supreme şi respectarea normelor
constituţionale de către autorităţile publice.
Considerînd că este necesară o astfel de lege, Curtea Constituţională
înaintează Parlamentului prezenta adresă.
În temeiul art.281 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.79
din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională solicită
Parlamentului să examineze prezenta adresă şi să informeze Curtea despre decizia adoptată în termenele prevăzute de lege.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
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Dumitru PULBERE

OPINIE SEPARATĂ
(concordantă) expusă în temeiul art.27 alin.(5)
din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art.67
din Codul jurisdicţiei constituţionale
Sînt de acord cu partea rezolutivă a hotărîrii Curţii Constituţionale,
însă nu pot accepta eschivarea neîntemeiată a Curţii de a-şi expune argumentele politico-juridice, care ar fi putut consolida concluziile enunţate
în hotărîre.
1. Experienţa constituţională a statelor lumii demonstrează că Constituţia este un act politico-juridic fundamental, inspirat de o anumită
filozofie socială. Natura juridică a Constituţiei are la origine expunerea
politică şi juridică a premiselor social-istorice existente într-o societate
la un moment dat, precum şi a intereselor generale, fundamentale ale
naţiunii. Esenţa politico-juridică a Constituţiei se bazează pe faptul că
atît guvernanţii, cît şi cei guvernaţi statuează în acest act modul de organizare şi exercitare a puterii.
Scopul Constituţiei este de a expune o formulă nu numai juridică, dar
şi politică solemnă a aspiraţiilor naţiunii, a dezideratului de dreptate socială, a psihologiei naţionale, a stării şi aşteptărilor economice ale societăţii pentru atingerea scopului rîvnit de societate – cel al binelui comun.
Ea constituie un program de activitate al naţiunii şi conţine perspectivele
dezvoltării de lungă durată a societăţii civile şi a statului. Natura politico-juridică a Constituţiei determină în mod implicit caracterul politico-jurisdicţional al Curţii Constituţionale. În baza acestei concluzii, sînt
de părere că la pronunţarea deciziilor judecătorii Curţii Constituţionale
sînt în drept să recurgă nu numai la argumente juridice, dar şi politice.
Judecătorii înşişi determină aceste limite, expuse în normele şi principiile de organizare politico-juridică a unei societăţi.
2. Referitor la teza privind păstrarea integrităţii şi indivizibilităţii Republicii Moldova, ca stat suveran şi independent, Curtea, în opinia mea,
trebuia să dea o apreciere politico-juridică art.2 din Decret. Aplicarea
decretului asupra întregului teritoriu al Republicii Moldova, însă, ridică
o serie de probleme, luînd în considerare faptul că suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova a fost recunoscută în graniţele sale administrative de la 27 august 1991, cînd şi-a proclamat independenţa.
În graniţele administrative ale Republicii Moldova de la 27 august
1991, potrivit Declaraţiei de independenţă, recunoscute de alte state şi
organismele internaţionale, se află şi localităţile din stînga Nistrului. În
aspect politic şi juridic, fapt recunoscut de jure şi de facto, aceste localităţi fac parte din Republica Moldova, însă pînă la 28 iunie 1940 făceau
parte din RASSM. Extinderea decretului şi asupra acestor teritorii nu are
nici o semnificaţie politică sau juridică.
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3. În dreptul internaţional noţiunea de „ocupaţie” este înţeleasă ca
stăpînirea temporară de către forţele armate ale unui stat a unei părţi sau
a întregului teritoriu al altui stat. În hotărîrea sa Curtea urma să se pronunţe asupra acestei noţiuni, care are atît sens juridic, cît şi politic. Pentru a soluţiona litigiul constituţional generat de decretul contestat, Curtea
urma să supună unei analize politico-juridice perioada vizată în decret.
Drept exemplu elocvent, în ce mod poate fi efectuată o astfel de analiză şi soluţionat un litigiu de aşa amploare, poate servi Hotărîrea Curţii
Europene a Drepturilor Omului în cauza Ilaşcu şi alţii contra Moldovei.
Din acest exemplu putem vedea cum poate fi aplicată analiza politico-istorică a diferendului transnistrean, dată de o instanţă jurisdicţională,
pentru adoptarea unor decizii juridice privind condamnarea acţiunilor
de lezare a drepturilor omului pe teritoriul Republicii Moldova nu numai
ale Republicii Moldova, dar şi ale unui stat străin.
4. Deşi Constituţia nu delimitează clar statutul şi atribuţiile Preşedintelui de cele ale Preşedintelui interimar, Curtea Constituţională trebuia
să se pronunţe şi la acest subiect. Preşedintele interimar are un statut
temporar, funcţia sa de bază fiind, după caz, Preşedinte al Parlamentului
sau Prim-ministru, care conduc alte autorităţi ale puterii de stat. Pentru
aceste considerente, Preşedintele interimar, deoarece nu are nici mandatul poporului şi nici mandatul Parlamentului, este obligat să se abţină
pe perioada interimatului de la exercitarea unor atribuţii ce nu sînt de
o importanţă stringentă pentru societate. Astfel, Preşedintele interimar
avea obligaţia civică şi morală de a nu se implica pe perioada interimatului în probleme controversate şi incerte. În cazul în care Preşedintele
interimar consideră că situaţia reglementată prin art.1 şi art.2 din Decretul nr.376-V necesită a fi soluţionată în perioada exercitării interimatului,
trebuia în prealabil fie să consulte poporul, fie să iniţieze în Parlament
adoptarea cadrului legal în problema dată ori stabilirea exactă a atribuţiilor Preşedintelui interimar.
Astfel, în hotărîrea sa Curtea n-a dat nici o apreciere evenimentelor
politico-juridice şi faptului că decretul prezidenţial are impact asupra suveranităţii şi independenţei statului Republica Moldova.
JUDECĂTORUL CURŢII CONSTITUŢIONALE
12 iulie 2010.
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Victor PUŞCAŞ

COMENTARIU
la Opinia Separată din 12.07.2010
Autorul a numit această opinie separată ca una concordantă, deoarece fiind de accord cu partea rezolutivă a hotărîrii pronunţate, este expusă
consideraţiunea că CC a ignorat posibiltatea de a se expune asupra Decretului nr.376-V nu numai în partea problemelor de drept, dar şi asupra
unor evenimente politice aflate în legatură cazuală cu cele de drept.
Menţionăm că în doctrina dreptului constituţional este recunoscut
faptul că Constituţia este un act fundamental politico-juridic. Nu face excepţie de la doctrină nici Constituţia Republicii Moldova. Această natură
politico-juridică a Constituţiei determină în mod obligatoriu şi caracterul politico-jurisdicţional al Curţii Constituţionale.
Nimeni nu contestă faptul că obiectul activităţii Curţii sunt rezultatele
activităţii organelor politice inglobate în actele normative. În acest sens,
Curtea Constituţională de jure asigură supremaţia Constituţiei, iar de facto protejază temelia construcţiei statale de factori şi influenţe negative.
Astfel, în opinia noastră, la pronunţarea deciziilor, judecătorii constituţionali sunt în drept să verifice tot aspectul de evenimente, inclusiv
şi cele istorice, şi să recurgă nu numai la argumentele juridice, dar şi la
cele politice, reieşind din faptul că Constituţia conţine nu numai voinţa acumulată şi concentrată a poporului, dar este şi actul fundamental
politico-juridic de dezvoltare strartegică a natţiunii. Aceste valori necesită să fie protejate, atunci cînd se atentează la Suveran şi la dreptul
Suveranului.
Curtea Constituţionbală a recunoscut că „nu va da apreciere politică
şi istorică evenimentelor din istoria statului Republica Moldova, care au
făcut obiectul Decretului. Curtea se va pronunţa doar asupra problemelor
de drept invocate în sesizare şi nu va lua în consideraţie argumentele autorilor sesizării referitoare la încălcarea art.5 alin.(2) şi art.10 alin.(1) din
Constituţie. ”
Cu toate că Curtea şi-a determinat foarte clar obiectul examinării (art.
31 din Legea nr.317 din 13.12.1994 – limitele de competenţă), noi susţinem contrariul – obligaţia Curţii de a da răspuns la problemele interpretate diferit în societate şi în spaţiul academic. Vom atrage atenţia că
Curtea nu numai că nu a analizat sesizarea în partea referitoare la art.5
alin.(2) şi art.10 alin.(1) din Constituţie, dar nici în partea rezolutivă nu
şi-a expus opinia finală în această parte a sesizării.
Susţinem opinia că Curtea ar fi putut să se expună şi asupra evenimentelor istorice, ţinînd cont de următoarele:
– Formarea Ţării Moldovei în a.1359 cunoscută ca stat în contextul
internaţional la 2 februarie 1365;
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– Includerea Moldovei de răsărit în componenţa Imperiului Rus în
a.1812 sub denumirea de Basarabia;
– Neparticiparea Moldovei de răsărit la formarea confederaţiei Moldova-Valahia în 1859 şi la formarea statului România în 1862 (recunoscută ca stat în 1868);
– Proclamarea Republicii Democratice Moldoveneşti la 2 decembrie
1917;
– Aflarea Republicii Democratice Moldoveneşti în componenţa României (27 martie 1918 – 28 iunie 1940);
– Formarea Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti
la 12 octombrie 1924 şi răspîndirea împuternicirilor ei începînd cu
28 iunie 1940 pîna la formarea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti;
– Formarea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti la 2 august
1940 şi intrarea ei în componenţa Uniunii Republicilor Sovietice
Socialiste ca subiect al Federaţiei;
– Adoptarea Declaraţiei de suveranitate la 23 iunie 1990 de către Sovietul Suprem al RSSM;
– Adoptarea Decretului Preşedintelui cu privire la puterea de stat la
27 iulie 1990;
– Proclamarea independenţei Republicii Moldova la 27 august 1991;
– Adoptarea Constituţiei Republicii Moldova la 29 iulie 1994 şi abrogarea Constituţiei Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti din
15 aprilie 1978;
– Intrarea Republciii Moldova în componenţa Organizaţiei Naţiunilor Unite la 2 martie 1992 şi recunoaşterea suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova în graniţele ei administrative la
situaţia din ianuarie 1990.
Aflîndu-se la diferite etape de dezvoltare, în componenţa altor state,
poporul mioldovenesc şi-a păstrat identitatea naţională – popor moldovenesc şi limba – limba moldovenească.
Continuitatea istorică şi juridică a statalităţii moldoveneşti, în opinia
noastră, permiteau Curţii Constituţionale dreptul dar şi obligativitatea
de a da răspuns la toate întrebările din sesizare şi de a recunoaşte neconstituţional Decretul nr.376-V din 24 iunie 2010 în intregime.
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AVIZ
privind constatarea circumstanţelor
care justifică dizolvarea Parlamentului nr. 4 din 21.09.2010
Monitorul Oficial nr.179-181/22 din 24.09.2010
***
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională în componenţa:
Dumitru PULBERE – preşedinte, judecător-raportor
Victor PUŞCAŞ – judecător
Petru RAILEAN – judecător
Elena SAFALERU – judecător
Valeria ŞTERBEŢ – judecător
grefier – Dina Musteaţa, cu participarea lui Alexandru Ohotnicov, reprezentantul autorului sesizării, Ion Creangă, reprezentantul permanent
al Parlamentului la Curtea Constituţională, Gheorghe Susarenco, reprezentantul permanent al Guvernului la Curtea Constituţională, Serghei
Sîrbu, reprezentantul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova,
Andrei Volentir, reprezentantul Partidului Democrat din Moldova, în
conformitate cu art.135 alin.(1) lit.f) din Constituţie, art.4 alin.(1) lit.f) din
Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.f) şi art.16 alin.
(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat în şedinţă plenară
deschisă dosarul privind constatarea circumstanţelor care justifică dizolvarea Parlamentului.
Drept temei pentru examinarea dosarului a servit sesizarea Preşedintelui interimar al Republicii Moldova, dl Mihai Ghimpu, prezentată în
conformitate cu art.24 şi art.25 din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art.38 alin.(2) lit.b) şi art.39 din Codul jurisdicţiei constituţionale.
Prin decizia Curţii Constituţionale din 13 septembrie 2010 sesizarea a
fost acceptată spre examinare în fond şi înscrisă în ordinea de zi.
Audiind informaţia prezentată de judecătorul-raportor şi argumentele expuse de participanţii la şedinţă, Curtea Constituţională
A CONSTATAT:
Prin sesizarea depusă Preşedintele interimar al Republicii Moldova a
solicitat Curţii Constituţionale să constate circumstanţele care justifică
dizolvarea Parlamentului de legislatura a XVIII-a, motivînd că neparticiparea celor 48 de deputaţi din fracţiunea parlamentară a Partidului Comuniştilor al Republicii Moldova la alegerile ordinare din 10 noiembrie
2009 şi la alegerile repetate din 7 decembrie 2009 pentru funcţia de Pre287

şedinte al Republicii Moldova atrage după sine consecinţele prevăzute
de art.78 alin.(5) din Constituţie.
Examinînd sesizarea în raport cu dispoziţiile constituţionale şi legale
privind alegerea Preşedintelui Republicii Moldova şi dizolvarea Parlamentului, Curtea Constituţională reţine următoarele.
Potrivit Legii Supreme (art.135 alin.(1) lit.f)), constatarea circumstanţelor care justifică dizolvarea Parlamentului ţine de competenţa Curţii
Constituţionale.
La 29 iulie 2009 au avut loc alegerile în Parlamentul Republicii Moldova. Prin Avizul nr.3 din 14 august 2009 Curtea Constituţională a confirmat legalitatea alegerilor, iar prin Hotărîrea nr.14 de la aceeaşi dată a
validat mandatele a 101 deputaţi aleşi în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVIII-a.
Una din atribuţiile Parlamentului, stabilite prin Constituţie, este alegerea Preşedintelui Republicii Moldova.
Potrivit prevederii art.78 alin.(1) din Constituţie, Preşedintele Republicii Moldova este ales de Parlament prin vot secret. Prin urmare, obligaţia şi responsabilitatea pentru alegerea Preşedintelui Republicii Moldova
revine Parlamentului, organul reprezentativ suprem şi legislativ al ţării.
Procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova este reglementată de Legea organică nr.1234-XIV din 22 septembrie 2000190.
Prin Hotărîrea nr.54-XVIII din 3 noiembrie 2009191, în conformitate cu
art.2 alin.(4) din Legea nr.1234-XIV din 22 septembrie 2000, Parlamentul
a stabilit desfăşurarea alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova pentru data de 10 noiembrie 2009.
Potrivit procesului-verbal nr.5 din 10 noiembrie 2009 privind totalizarea rezultatelor votării, prezentat de Comisia specială şi aprobat prin
Hotărîrea Parlamentului nr.63-XVIII din 10 noiembrie 2009192, la alegerile
ordinare pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova a candidat
o singură persoană, care nu a întrunit numărul necesar de voturi (trei
cincimi din numărul deputaţilor aleşi), stabilit de art.78 alin.(3) din Constituţie şi art.9 alin.(2) din Legea nr.1234-XIV din 22 septembrie 2000.
Conform Hotărîrii Curţii Constituţionale nr.45 din 18 decembrie 2000
„Privind interpretarea art.78 alin.(3) şi alin.(5) din Constituţie”193, şedinţa
publică specială a Parlamentului pentru alegerea Preşedintelui Republicii Moldova şi alegerile prezidenţiale propriu-zise sînt valide numai în
cazul în care la ele participă cel puţin 61 de deputaţi – 3/5 din numărul
deputaţilor aleşi.
190
191
192
193

M.O., 2000, nr.139-140, art.996
M.O., 2009, nr.160-161, art.484
M.O., 2009, nr.163-164, art.493
M.O., 2000, nr.163-165, art.48
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Potrivit stenogramei şedinţei publice speciale a Parlamentului din 10
noiembrie 2009, 48 de deputaţi, membri ai fracţiunii parlamentare de
opoziţie a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, au refuzat să
participe la votare şi au părăsit sala de şedinţe, motivîndu-şi gestul prin
neacceptarea candidaturii înaintate de către Alianţa pentru Integrarea
Europeană.
În legătură cu faptul că la alegerile ordinare candidatul la funcţia de
Preşedinte al Republicii Moldova a întrunit numai 53 de voturi, prin Hotărîrea nr.74-XVIII din 27 noiembrie 2009194, Parlamentul a dispus desfăşurarea alegerilor repetate pentru funcţia de Preşedinte al Republicii
Moldova pentru 7 decembrie 2009.
Pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova a fost propusă
aceeaşi candidatură, care din nou nu a acumulat numărul necesar de 61
de voturi. Astfel, în cadrul alegerilor repetate din 7 decembrie 2009 Preşedintele Republicii Moldova nu a fost ales, fapt care atrage consecinţele
prevăzute de art.78 alin.(5) din Constituţie.
Potrivit art.78 alin.(5) din Constituţie, Preşedintele în exerciţiu dizolvă Parlamentul şi stabileşte data alegerilor în noul Parlament. Aceste prevederi au fost preluate în art.10 alin.(2) din Legea nr.1234-XIV din
22 septembrie 2000, care stipulează că, dacă şi după alegerile repetate
Preşedintele Republicii Moldova nu este ales, Preşedintele în exerciţiu
dizolvă Parlamentul şi stabileşte data pentru desfăşurarea alegerilor în
noul Parlament.
Aşadar, în circumstanţele descrise, potrivit Legii Supreme, şeful statului are obligaţia de a dizolva Parlamentul. Această deducţie, în alte cazuri, a fost accentuată de Curtea Constituţională şi în avizele nr.4 din 26
decembrie 2000195 şi nr.2 din 12 iunie 2009196 privind constatarea circumstanţelor care justifică dizolvarea Parlamentului.
Astfel, la 7 decembrie 2009 s-au creat circumstanţele care angajează
dizolvarea Parlamentului.
Dizolvarea Parlamentului, conform art.78 alin.(5) din Constituţie, se realizează cu respectarea prevederilor art.85 alin.(3) din Constituţie, care stipulează că în cursul unui an Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.
Norma constituţională enunţată este dezvoltată în art.10 alin.(3) din
Legea nr.1234-XIV din 22 septembrie 2000, care prevede că în cursul unui
an Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată. Următoarea dizolvare
a Parlamentului va avea loc după expirarea unui an de la data ultimei
dizolvări.
194
195
196

M.O., 2009, nr.173, art.536
M.O., 2000, nr.163-165, art.49
M.O., 2009, nr.103, art.12
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La 16 iunie 2010 a expirat un an de la data ultimei dizolvări a Parlamentului, care a fost dispusă prin Decretul nr.2243-IV din 15 iunie 2009.
Potrivit dispoziţiilor constituţionale, Preşedintele Republicii Moldova
emite decretul cu privire la dizolvarea Parlamentului şi stabileşte data alegerilor în noul Parlament în temeiul avizului Curţii Constituţionale privind constatarea circumstanţelor care justifică dizolvarea Parlamentului.
Curtea Constituţională, în şedinţa plenară, a constatat că alegerile repetate pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desfăşurate în
cadrul şedinţei publice speciale a Parlamentului din 7 decembrie 2009,
ca şi alegerile ordinare, au eşuat din cauză că 48 de deputaţi din fracţiunea parlamentară a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova,
exprimîndu-şi dezacordul cu candidatura înaintată de către membrii Alianţei pentru Integrare Europeană, n-au participat la votare. Ca rezultat,
Preşedintele Republicii Moldova nu a fost ales, fapt ce a generat consecinţele prevăzute de art.78 alin.(5) din Constituţie.
Pentru considerentele expuse, în temeiul art.140 din Constituţie,
art.26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.63 lit.b) şi art.66
alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională adoptă următorul
AVIZ:
1. Se constată drept circumstanţe care justifică dizolvarea Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XVIII-a nealegerea Preşedintelui Republicii Moldova în cadrul alegerilor ordinare din 10 noiembrie
2009 şi al alegerilor repetate din 7 decembrie 2009.
2. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac,
intră în vigoare la data adoptării şi se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 21 septembrie 2010.
Nr.4.
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Dumitru PULBERE

OPINIE SEPARATĂ
(concordantă) expusă în temeiul art.27 alin.(5)
din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art.67
din Codul jurisdicţiei constituţionale
În şedinţa din 21.09.2010 Curtea Constituţională a examinat sesizarea Preşedintelui interimar al Republicii Moldova privind constatarea
circumstanţelor ce justifică dizolvarea Parlamentului. La începutul şedinţei, în conformitate cu art.59 din Codul jurisdicţiei constituţionale,
am solicitat amînarea audierilor pentru 23.09.2010, cînd va fi examinată
adresarea Comisiei Electorale Centrale cu privire la confirmarea rezultatelor referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010, ca
fiind chestiuni interdependente. Curtea Constituţională a respins acest
demers, considerînd insuficiente motivele invocate.
Susţin în fond avizul Curţii asupra sesizării privind constatarea circumstanţelor ce justifică dizolvarea Parlamentului, ca urmare a nealegerii Preşedintelui Republicii Moldova în cadrul alegerilor repetate din 7
decembrie 2009. În acelaşi timp, nu pot să fiu de acord cu decizia Curţii
de a examina această sesizare înainte de sesizarea referitoare la rezultatele referendumului constituţional din 5 septembrie 2010, avînd în vedere raţiunile pregnante pentru inversarea consecutivităţii examinării
acestora.
1. Desfăşurarea referendumului constituţional din 5 septembrie 2010
a fost stabilită prin Hotărîrea Parlamentului nr.150 din 07.07.2010, în scopul soluţionării „crizei constituţionale, generată de imposibilitatea alegerii Preşedintelui Republicii Moldova”. În cazul în care referendumul
constituţional ar fi reuşit, fapt ce ar fi dus, incontestabil, la soluţionarea
crizei constituţionale, dizolvarea Parlamentului ar fi avut alte consecinţe
juridice şi politice. Astfel, la dizolvarea Parlamentului în situaţia respectivă Preşedintele ţării ar fi luat în considerare circumstanţele noi, precum
alegerea Preşedintelui de către întregul popor, desfăşurarea alegerilor
prezidenţiale generale ş.a. Rezultatul pozitiv al referendumului din 5
septembrie 2010 urma a fi reflectat şi în avizul ulterior al Curţii Constituţionale privind constatarea circumstanţelor ce justifică dizolvarea Parlamentului.
Pentru considerentele expuse sînt de părere că aceste chestiuni, în
virtutea interdependenţei existente, necesitau a fi examinate în consecutivitatea dictată de logica desfăşurării lucrurilor.
Această teză este confirmată şi de faptul că Preşedintele interimar al
Republicii Moldova a sesizat Curtea numai după ce au devenit de facto
clare rezultatele referendumului constituţional, asupra cărora Curtea urmează să se pronunţe de jure la 23.09.2010.
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2. Un alt motiv, care, în opinia mea, trebuia să determine Curtea Constituţională să examineze cauzele respective într-o consecutivitate logică, este că referendumul constituţional reprezintă un eveniment juridic
strîns legat de alegerea Preşedintelui ţării, care necesita să fie consemnat
de Curtea Constituţională în avizul cu privire la constatarea circumstanţelor ce justifică dizolvarea Parlamentului Republicii Moldova, ca urmare a faptului că Parlamentul, fiind în incapacitatea de a soluţiona criza
politică, generată de nealegerea Preşedintelui ţării, a cerut poporului –
puterea suverană – să aprobe legea pentru modificarea art.78 din Legea
Supremă.
3. Prin avizul privind constatarea circumstanţelor ce justifică dizolvarea Parlamentului Curtea şi-a expus tangenţial opinia şi asupra rezultatelor referendumului constituţional din 5 septembrie 2010, prezentînd
drept evidentă nevalabilitatea acestuia. Astfel, dacă la 23.09.2010, în
procesul examinării rezultatelor referendumului, Curtea ar depista că în
timpul votării sau al numărării voturilor au fost comise încălcări electorale grave, în baza art.172 din Codul electoral, ea trebuie să declare nul
referendumul constituţional în ansamblu pe ţară sau în anumite unităţi
administrativ-teritoriale. În acest caz, conform art.173 din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală trebuie să repete, în termen de o lună,
referendumul în întreaga ţară sau în anumite unităţi administrativ-teritoriale. În eventualitatea unei astfel de evoluţii Curtea ar fi trebuit să
reflecte această situaţie în aviz.
Adresarea Comisiei Electorale Centrale privind referendumul republican constituţional şi sesizarea Preşedintelui interimar privind constatarea circumstanţelor ce justifică dizolvarea Parlamentului Republicii
Moldova au fost depuse la Curte la un interval scurt, fapt ce oferea Curţii
Constituţionale posibilitatea de a le examina într-o ordine logică. Amînarea pentru două zile a examinării sesizării cu privire la constatarea circumstanţelor ce justifică dizolvarea Parlamentului, solicitată prin demersul verbal al subsemnatului, nu ar fi avut repercusiuni negative pentru
viaţa politică a statului. Dacă ar fi dat curs acestui demers, Curtea ar fi
evitat să-şi expună opinia, indirect şi înainte de termen, asupra rezultatelor referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010.
JUDECĂTOR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE
21 septembrie 2010
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Victor PUŞCAŞ

COMENTARIU
la Opinia Separată din 21.09.2010
În procedura CC RM se aflau două sesizări: prima din 07.09.2010 privind stabilirea circumstantelor care justifică dizolvarea Parlamentului, şi
a doua – din 13.09.2010 privind totalizarea rezultatelor referendumului
republican constituţional din 05.09.2010.
CC RM a decis să examineze sesizările reieşind din aspectul cronologic şi ordinii intrării lor în procesul jurisdicţional.
Şi în timpul examinării sesizărilor, şi în prezent sustţinem opinia, potrivit căreia CC RM era obligată să renunţe la ordinea cronologică şi să
examineze problemele potrivit logicii desfăşurării evenimentelor.
Referendumul din 05.09.2010 a fost iniţiat în scopul de a depăşi criza constituţională – alegerea Preşedintelui de către Parlament – eşuată
prin şedinţele Parlamentului din 10.11.2009 şi 07.12.2009, care prin sine
deja potrivit art.78 alin.(5) în redacţia legii constituţionale nr.115 din
05.07.2000 „dacă şi după alegerile repetate preşedintele Republicii Moldova nu va fi ales, preşedintele în exerciţiu dizolvă Parlamentul şi stabileşte
data alegerilor noului Parlament” prevedeau temeiul pentru dizolvarea
Parlamentului.
Cu atît mai mult că referdendumul s-a desfăşurat la 05.09.2010, după
ultima încercare din 07.12.2009 de a alege preşedinrtele republicii de către Parlament.
CC RM nu putea să dea un asemena aviz fără a se expune asupra rezultatelor referendumului.
Mai mult, în situaţia pronunţării mai intîi a avizului de dizolvare a
Parlamentului şi apoi a totalizării rezultatelor referendumului, CC RM în
mod inevitabil a violat principiul de manifestare a imparţiabilităţii ei.
Nu întîmplător în legislaţia electorală este prevăzută procedura potrivit căreia Curtea începe exminarea rezultatelor sufragiilor „nu mai devreme de solulţionarea” altor probleme.
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HOTĂRÎRE
cu privire la confirmarea rezultatelor referendumului republican
constituţional din 5 septembrie 2010 nr. 22 din 23.09.2010
Monitorul Oficial nr.191-193/23 din 01.10.2010
***
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională în componenţa:
Dumitru PULBERE – preşedinte
Victor PUŞCAŞ – judecător
Petru RAILEAN – judecător
Elena SAFALERU – judecător
Valeria ŞTERBEŢ – judecător-raportor
grefier – Dina Musteaţa, cu participarea preşedintelui Comisiei Electorale Centrale, Eugeniu Ştirbu, secretarului Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, reprezentantului permanent al Guvernului la Curtea
Constituţională, Gheorghe Susarenco, în conformitate cu prevederile
art.66 lit.b), art.75, art.135 alin.(1) lit.d) din Constituţie, art.4 alin.(1) lit.d)
din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.d) şi art.16
alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat în şedinţă plenară deschisă dosarul cu privire la rezultatele referendumului republican
constituţional din 5 septembrie 2010.
Drept temei pentru examinarea dosarului a servit adresarea Comisiei
Electorale Centrale din 13 septembrie 2010.
Prin Decizia Curţii Constituţionale din 15 septembrie 2010 adresarea
Comisiei Electorale Centrale a fost acceptată spre examinare în fond şi
înscrisă în ordinea de zi pentru data de 23 septembrie 2010.
Examinînd materialele referitoare la desfăşurarea şi rezultatele referendumului republican constituţional, în special hotărîrile Comisiei
Electorale Centrale din 9 septembrie 2010 nr.3530 „Cu privire la participarea cetăţenilor la votare în ziua de 5 septembrie 2010” şi nr.3531 „Cu
privire la totalizarea rezultatelor referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010”, audiind informaţia prezentată de judecătorul-raportor şi comunicările expuse de participanţii la şedinţă, Curtea
Constituţională
A CONSTATAT:
1. La 7 iulie 2010 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Hotărîrea
nr.150 cu privire la desfăşurarea, pe data de 5 septembrie 2010, a referendumului republican asupra proiectului de lege pentru modificarea
articolului 78 din Constituţia Republicii Moldova, însoţit de întrebarea:
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„Sînteţi pentru modificarea Constituţiei care să permită alegerea Preşedintelui Republicii Moldova de către întreg poporul? Da, nu?”
La 5 septembrie 2010 a avut loc referendumul republican constituţional.
La 9 septembrie 2010, prin hotărîrile nr.3530 şi nr.3531, Comisia Electorală Centrală a aprobat procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010 şi a
declarat referendumul nevalabil, iar prin Hotărîrea nr.3532 de la aceeaşi
dată a aprobat Raportul asupra activităţii privind organizarea şi desfăşurarea referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010.
La 13 septembrie 2010 Comisia Electorală Centrală a prezentat Curţii
Constituţionale materialele referitoare la desfăşurarea referendumului
republican constituţional în vederea confirmării rezultatelor acestuia.
2. Analizînd materialele prezentate, Curtea Constituţională reţine următoarele.
Potrivit Legii Supreme (art.135 alin.(1) lit.d)), confirmarea rezultatelor
referendumurilor republicane ţine de competenţa Curţii Constituţionale.
Prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3530 din 9 septembrie
2010 „Cu privire la participarea cetăţenilor la votare în ziua de 5 septembrie 2010” referendumul republican constituţional a fost declarat nevalabil, indicîndu-se că numărul de alegători înscrişi în listele electorale şi
în listele suplimentare pe întreaga ţară a constituit 2721623 persoane, la
votare au participat 818429 cetăţeni, sau 30,29 la sută, ceea ce constituie
mai puţin de 1/3 din numărul persoanelor înscrise în listele electorale.
În procesul-verbal al Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin Hotărîrea nr.3531 din 9 septembrie 2010 „Cu privire la totalizarea rezultatelor referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010”, au
fost consemnate următoarele date:
a) numărul de cetăţeni incluşi în listele electorale
b) numărul de cetăţeni incluşi în listele suplimentare
c) numărul de cetăţeni care au primit buletine de vot
d) numărul de cetăţeni care au participat la votare
e) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de cetăţeni şi numărul cetăţenilor care au participat la votare
f) numărul buletinelor de vot declarate nevalabile
g) numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare opţiune
privind întrebarea supusă referendumului:
pentru
contra
h) numărul total de voturi valabil exprimate
i) numărul buletinelor de vot tipărite
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– 2662052
– 59571
– 818476
– 818429
– 47
– 12962
– 707468
– 97999
– 805467
– 2807700

În şedinţa plenară a Curţii reprezentantul Comisiei Electorale Centrale
a menţionat că pe parcursul organizării şi desfăşurării referendumului Comisia Electorală Centrală a examinat toate contestaţiile, în conformitate
cu prevederile Codului electoral, subliniind, totodată, că nu au fost depuse
contestaţii asupra procesului votării şi rezultatelor numărării voturilor.
3. Curtea Constituţională relevă că, în conformitate cu prevederile
art.171 din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală declară nevalabil referendumul republican dacă la el au participat mai puţin de 1/3 din
numărul persoanelor înscrise în listele electorale.
Examinînd raportul Comisiei Electorale Centrale, procesul-verbal şi
materialele anexate, Curtea Constituţională nu a constatat în campania
de organizare şi pe durata desfăşurării referendumului încălcări grave ale
prevederilor Codului electoral de natură să influenţeze rezultatele referendumului.
Contestaţiile referitoare la desfăşurarea referendumului republican
constituţional au fost examinate de către organele electorale şi instanţele
judecătoreşti în conformitate cu legislaţia în vigoare. Deciziile adoptate
de către instanţele judecătoreşti abilitate sînt irevocabile.
Curtea menţionează că rezultatele referendumului republican constituţional nu au făcut obiectul nici unei contestaţii.
Concomitent Curtea Constituţională observă că referendumul republican constituţional din 5 septembrie 2010 s-a desfăşurat în conformitate cu dispoziţiile legale în domeniu şi standardele internaţionale cu privire la referendumurile democratice. Rezultatele referendumului reflectă
voinţa cetăţenilor.
În baza celor expuse Curtea conchide că hotărîrea Comisiei Electorale Centrale, prin care referendumul republican constituţional din 5 septembrie 2010 a fost declarat nevalabil, este fondată.
Pentru considerentele expuse, în temeiul dispoziţiilor art.140 din
Constituţie, art.26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.62 şi
art.68 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională
HOTĂRĂŞTE:
1. Se confirmă că referendumul republican constituţional din 5 septembrie 2010 este nevalabil.
2. Prezenta hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de
atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în „Monitorul Oficial
al Republicii Moldova„.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 23 septembrie 2010.
Nr.22.
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Dumitru PULBERE

REPUBLICA MOLDOVA CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
JCC-06/29d
23 septembrie 2010

ADRESĂ
La 23 septembrie 2010 Curtea Constituţională a examinat dosarul cu
privire la rezultatele referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010.
Prin Hotărîrea nr.22 Curtea a confirmat că referendumul republican
constituţional din 5 septembrie 2010 este nevalabil.
În procesul examinării dosarului Curtea Constituţională a constatat
unele lacune în legislaţia electorală cu referire la referendumurile democratice.
Astfel, legislaţia ar trebui să conţină norme exprese cu privire la:
– egalitatea de şanse între adepţii şi adversarii propunerii supuse la
vot, inclusiv referitor la campania pentru referendum, acoperirea de către mass-media, în special cele publice, finanţarea din fonduri publice
etc., care ar asigura un echilibru între adepţi şi adversari;
– libera formare a voinţei electoratului şi în acest scop neutralitatea
autorităţilor publice pentru a nu influenţa rezultatul referendumului, interzicerea utilizării fondurilor publice în scopuri de campanie, inclusiv
sancţionarea cazurilor de încălcare de către autorităţile publice a obligaţiei de neutralitate şi a liberei formări a voinţei electoratului;
– respectarea drepturilor fundamentale, în special a libertăţii de exprimare şi a libertăţii presei, a liberei circulaţii în interiorul ţării, precum
şi a libertăţii de întrunire şi de asociere în scopuri politice. Restrîngerea
acestor libertăţi trebuie să fie în concordanţă cu prevederile art.54 din
Constituţia Republicii Moldova;
– efectele referendumului, de orice natură ar fi. Acestea trebuie să fie
precizate expres în Constituţie(referendumul constituţional) sau prin
lege (pentru toate tipurile). Necesită a fi concretizate prin prevederi legale obligatorii procedura actuală şi procedura ulterioară a referendumurilor cu caracter decizional.
Curtea menţionează că, deşi titlul VI intitulat „Referendumul” din Codul electoral conţine unele prevederi referitoare la aspectele menţionate,
în viziunea Curţii Constituţionale, compartimentele respective nu conţin
reglementări depline şi clare privind referendumurile de natură să corespundă Codului de bune practici în materie de referendum, adoptat
de Consiliul pentru Alegeri Democratice la cea de-a 19-a reuniune din
16.12.2006 şi de Comisia de la Veneţia la cea de-a 70-a sesiune plenară
din 16-17 martie 2007.
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Considerînd că în acest sens este necesară perfecţionarea cadrului
legislativ în domeniu, Curtea Constituţională înaintează Parlamentului
prezenta adresă.
În temeiul art.281 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.79
din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională solicită
Parlamentului să examineze prezenta adresă şi să informeze Curtea despre decizia adoptată în termenele prevăzute de lege.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Dumitru PULBERE

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
În şedinţa din 23.09.2010 Curtea Constituţională a confirmat rezultatele referendumului constituţional din 5 septembrie 2010. Nu subscriu
la hotărîrea Curţii Constituţionale, în care se afirmă că în campania de
organizare şi pe durata desfăşurării referendumului nu au fost constatate
„încălcări grave ale prevederilor Codului electoral de natură să influenţeze rezultatele referendumului”.
Consider că existau motive serioase pentru a nu trece cu vederea încălcările comise de unele partide politice şi organizaţii social-politice (în
continuare – concurenţii electorali), care, în opinia mea, au influenţat
rezultatele referendumului republican constituţional din 5 septembrie
2010, prin care poporul a fost chemat să-şi exercite direct suveranitatea
de stat, ce-i aparţine. Mă refer la acţiunile PCRM, PSD şi Mişcării social-politice republicane „Ravnopravie”, înregistrate la CEC în calitate de
concurenţi electorali, care au chemat deschis electoratul la boicotarea
referendumului constituţional. Consider că aceste acţiuni cad sub incidenţa art.172 din Codul electoral, fiind încălcări grave care au influenţat
rezultatele referendumului.
Îmi voi susţine poziţia prin prevederile Codului electoral, pe care le
calific ca norme administrative, ce necesită a fi exercitate în strictă conformitate cu principiul dreptului public „Ce nu este permis, este interzis”.
Desfăşurarea, la 5 septembrie 2010, a referendumului constituţional a
fost stabilită prin Hotărîrea Parlamentului nr.150 din 07.07.2010, în care
s-a arătat că „suveranitatea naţională aparţine poporului, a cărui voinţă
constituie baza puterii de stat, pe care o poate exercita, în temeiul art.2,
art.66 lit.b), art.75 şi art.141 din Constituţia Republicii Moldova şi în temeiul prevederilor Codului electoral, în mod direct, prin referendum”.
Art.1 din Codul electoral defineşte referendumul ca fiind un „scrutin prin
care poporul îşi exprimă opţiunea în cele mai importante probleme ale
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statului şi societăţii în ansamblu, avînd drept scop soluţionarea acestora,
precum şi consultarea cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit”. Unul din principiile electorale, reglementat de art.2 din Codul electoral, prevede că: „Participarea la alegeri este liberă (benevolă). Nimeni
nu este în drept să exercite presiuni asupra alegătorului cu scopul de a-l
sili să participe sau să nu participe la alegeri, precum şi asupra exprimării
de către acesta a liberei sale voinţe.” Întrucît legislatorul nu a precizat
ce fel de presiuni nu pot fi exercitate asupra alegătorului, prezumăm că
aceste presiuni pot fi nu numai fizice, după cum interpretează această
sintagmă unii specialişti, dar şi moral-spirituale. Cu toate că interdicţia
de a exercita presiuni asupra alegătorului, prevăzută de art.2 al Codului
electoral, nu este sancţionată de normele contravenţionale şi administrative, ea trebuie să funcţioneze şi să fie aplicată atît de organele electorale, inclusiv CEC, cît şi de cele de control al activităţii acestora, precum
este Curtea Constituţională.
În legătură cu această remarcă, în opinia mea, era necesar ca Parlamentul să prevadă sancţiuni pentru nerespectarea interdicţiei de a exercita orice presiuni asupra alegătorului.
La referendumul republican au dreptul de a participa numai concurenţii electorali înregistraţi de CEC în această calitate. Mai mult ca atît,
Regulamentul privind modul de participare a partidelor politice şi a altor
organizaţii social-politice la campania electorală pentru desfăşurarea referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010, aprobat
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3281 din 13 iulie 2010, prevede: „Odată cu înregistrarea, partidele politice şi organizaţiile social-politice îşi vor exprima opţiunea în problema supusă referendumului republican constituţional.” Conform datelor prezentate Curţii, PCRM, PSD
şi Mişcarea „Ravnopravie” au solicitat înregistrarea la CEC, declarînd că
vor chema electoratul să nu participe la referendum. Luînd în considerare această declaraţie, CEC, în baza normelor Codului electoral, trebuia
să nu înregistreze aceste formaţiuni în calitate de concurenţi electorali.
Concurenţii electorali respectivi 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 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.
În opinia mea, apelurile de boicotare a referendumului constituţional cad sub incidenţa prevederii „alte manifestări ce atentează la regimul
299

constituţional”, care „sînt interzise şi pedepsite prin lege”, cuprinsă în
alin.(3) art.32 din Constituţie.
Aplicabilitatea acestei norme constituţionale rezultă şi din Codul de
bune practici în materie de referendum, care în p.II.1.a. recomandă: „Referendumurile democratice nu sînt posibile decît în condiţiile respectării
drepturilor omului, în special a libertăţii de exprimare..., inclusiv prin libertatea de înfiinţare a partidelor politice. ...În mod special, demonstraţiile pe căi publice în favoarea sau în defavoarea unui text supus referendumului pot fi supuse autorizării”.
Partidele politice care comit astfel de acţiuni pot fi declarate neconstituţionale, întrucît „prin activitatea lor, militează împotriva ... principiilor statului de drept” (alin.(4) art.41 din Constituţie). Or, domnia legii
şi exercitarea suveranităţii de către popor, statuată de alin.(1) art.2 din
Constituţie, conform căruia „Suveranitatea naţională aparţine poporului
Republicii Moldova, care o exercită în mod direct ... în formele stabilite de
Constituţie”, sînt unanim recunoscute ca principii ale statului de drept.
Pe lîngă faptul că au comis acţiuni subversive, concurenţii electorali
respectivi au utilizat în campania contra referendumului resurse publice.
Conform probelor prezentate, aceşti concurenţi electorali au beneficiat
de timp de antenă gratuit la instituţiile publice ale audiovizualului.
Toate aceste acţiuni pot fi calificate ca presiuni asupra alegătorului cu
scopul de a-l sili să nu participe la alegeri. Este necesar de a face o delimitare netă între principiul libertăţii votului sau participării benevole, care
este valabil pentru fiecare alegător în parte, şi apelul de a nu participa
la scrutin, lansată de un partid politic sau o organizaţie social-politică,
înzestrată cu mijloace tehnice, audiovizuale, psihologice, sociale şi chiar
administrative de influenţă asupra maselor, care poate fi apreciată ca o
activitate organizată de subminare a puterii de stat.
Astfel, consider că acţiunile ilegale ale celor trei concurenţi electorali
şi inacţiunea autorităţilor publice competente au influenţat rezultatele
referendumului. Rezultatele referendumului ar fi fost previzibile, dacă
autorităţile publice competente ar fi luat în consideraţie cota de participare a alegătorilor la ultimele scrutine şi numărul celor care au votat
pentru concurenţii electorali care au promovat ideea boicotării referendumului. Autorităţile aveau obligaţia de a stopa acţiunile ilegale ale celor
trei concurenţi electorali.
Avînd în vedere boicotarea referendumului constituţional din 5 septembrie 2010 de către trei concurenţi electorali, dintre care unul cu o
prezenţă masivă în Parlament, Curtea Constituţională trebuia să declare
referendumul nul.
JUDECĂTOR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE
23 septembrie 2010
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Victor PUŞCAŞ

COMENTARIU
la Opinia Separată din 23.09.2010
Fiecare cetăţean al Republicii Moldova dispune de drepturile constituţionale de a participa la formarea puterii de stat, reprezentarea suveranităţii poporului şi la administrarea treburilor publice. Aceste drepturi
pot fi realizate prin scrutinele electorale petrecute cu asigurarea standardor intermaţionale, regionale şi naţionale la nivel universal, egal, direct
secret şi liber exprimat.
Prin Hotărîrea Guvernului nr.22 din 23.09.2010, referendumul republican constituţional din 5 septembrie 2010 a fost declarat nevalabil – la
el au participat mai puţin de o treime din numărul persoanelor înscrise
în listele electorale, sau 30,29% din alegători.
Reiterăm poziţiile de drept din opinia separată şi adăugăm un şir de
argumente noi.
Analiza tuturor sufragiilor, pe parcursul a 25 de ani, ne permite să
concluzionăm că în Republica Moldova are o importanţă majoră corectitudinea expunerii voinţei alegătorilor în cabina de vot. Socotim că o astfel de totalizare a scrutinelor eletorale prezintă o abordare greşită.
Potrivit art.2 alin.(2) şi art.7 din Codul electoral, participarea la scrutinul electoral este absolut liberă. Se are în vedere excluderea oricăror
presiuni asupra alegătorului. Legislaţia eletorală nu prevede o astfel de
formă de agitaţie eletorală ca influenţa concurenţilor electorali asupra
alegătorilor de a nu se prezenta la alegeri.
Este adevărat, după înregistrarea unor concurenţi electorali, programul cărora prevedea dreptul de a influenţa alegătorii, care să nu se prezinte la referendum, CEC la 20.08.2010 a adoptat o hotărîre prin care a
stabilit că „îndemnul de a boicota referendumul republican constituţional
nu constituie o încălcare a legislaţiei electorale, atîta timp cît nu există
presiuni directe asupra alegătorilor, care iar împiedica să-şi exprime voinţa în mod independent”.
Această hotărîre a CECului ridică semne de întrebare.
Este recunoscut faptul, că pretrecerea referndumului din 05.09.2010 a
fost o masură statală pentru care, potrivit devizului de cheltuieli au fost
alocate din bugetul statului 32.723.964 lei. Însă CEC-ul şi alte instituţii
statale au permis ca această masura să fie compromisă din start şi ulterior referendumul a fost declarat nevalabil.
Asociaţia Promo-LEX, în raportul de monitorizare a referendumului,
a semnalat un şir de chemări de boicotare a refendumului prin: afişarea
materialelor de agitaţie antireferendum; distribuirea materialelor de agitaţie antireferendum, admiterea unor informaţii şi ameninţări administrative în perioada electorală şi în ziua referendumului şi altele.
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Acceptarea şi realizarea măsurilor de neprezentare la referendum, ne
permite să concluzionăm că măsura propusă de stat – referendumul a
fost răsturnată tot de stat, iar 32,723.964 lei – finanţele poporului, au fost
spulberate înzadar.
Nepetrecerea referendumului în conformitate cu standardele unanim recunoscute, a generat şi mai departe criza constituţională, însoţită
de învinuiri privind răspîndirea şi mai pe larg a corupţiei, în procesul de
alegere a Preşedintelui RM.
Totodată, baza normativă a restricţiilor stipulate în art.13 al Codului
electoral, privind dreptul de a fi ales în calitate de deputat a unor demnitari de stat şi a unor funcţionari publici, a suferit mai multe completări şi
modificări.
Codul electoral, adoptat prin Legea nr.1381 din 21.11.1997, republicat în temeiul Legii nr.147 din 15.07.2016, în redacţia Legii nr.154 din
20.07.2017, iniţial în art.13 alin.(2) prevedea că „nu pot fi aleşi a) militarii
cu serviciul în termen, b) persoanele menţionate la alin.(1), c) persoanele
care au antecedente penale nestinse.”
Prin Legea nr.796 din 25.01.2002 art.13 din Codul electoral a fost completat cu alin.(3) cu urmatorul cuprins: „cetăţenii Republicii Moldova, în
virtutea funcţiei pe care o deţin, nu au dreptul să fie membri ai partidelor
sau altor organizaţii social-politice ori sunt funcţionari publici din momentul înregistrării lor în calitate de concurenţi electorali, îşi suspendă
activitatea în funcţia pe care o deţin”.
Din art.13 alin.(3) prin Legea nr.842 din 14.02.2002, a fost exclusă sintagma „.. ori sint funcţionari publici..”.
Legea nr.176 din 22.07.2005 în art.13 alin.(3) după cuvîntul „social-politice” a introdus cuvintele „precum şi membrii Guvernului şi funcţionarii publici”.
Prin Legea nr.248 din 21.07.2006, art.13 alin.(3) a fost expus în următoarea redacţie: „Cetăţenii Republicii Moldova care în virtutea funcţiei pe
care o deţin nu au dreptul să fie membri ai partidelor sau ai altor organizatii social-politice, precum şi persoanele cu o înaltă funcţie de răspundere al căror mod de numire sau alegere este reglementat de Constituţia
Republicii Moldova şi de legile organice (cu excepţia celor ce deţin funcţii
altele decît cele administrative) din momentul înregistrării lor în calitate
de concurenţi electorali, îşi suspendă activitatea din funcţia pe care o detin”. Acest conţinut din Legea nr.248 a fost concretizat prin Legea nr.76
din 10.04.2008 art.13 alin.(3) dîndu-i următorul cuprins „Cetăţenii Republicii Moldova care în virtutea funcţiei pe care o deţin nu au dreptul să
fie membri ai partidelor sau ai altor organizaţii social-politice, precum
şi persoanele cu o înaltă funcţie de răspundere al căror mod de numire
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este reglementat de Constituţia Republicii Moldova şi/sau de legile organice, din momentul înregistrării lor în calitate de concurenţi electorali, îşi
suspendă activitatea din funcţia pe care o deţin. Persoanele care cad sub
incidenţa acestor prevederi sunt: a) miniştrii, b) conducătorii autorităţilor
publice centrale, c) preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor, d) primarii şi
viceprimarii, e) pretorii şi vicepretorii.”.
Codul electoral nr.1381.din 21.11.1997 din nou a fost modificat şi expus într-o redacţie, în opinia noastră, absolut neclară.
Legea nr.119 din 18.06.2010 alin.(3) al art.13 a fost expus în felul următor: „lit.a) viceprim-miniştrii, miniştrii şi viceminiştrii, membrii din
oficiu ai Guivernului”.
Legea nr.153 din 14.07.2017 a mai făcut o precizare reglementînd că la
art.13 alin.(3) lit a) textul „viceminiştrii” se exclude.
Indiferent de modificările de restrîngere sau extindere a restricţiei
drepturilor de a fi ales, reglementările legislative nu corespund criteriilor
de accesibilitate, previzibilitate şi claritate.
Dreptul de vot şi dreptul de a fi ales (art.38 din Constituţie) nu este un
drept absolut. În conformitate cu prevederile art.54 din Constituţie, acest
drept poate fi restrîns, dar numai prin respectarea următoarelor condiţii:
– Să fie prevăzut în legea organică;
– Restrîngerea trebuie să corespundă normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional;
– Restrîngerea unui drept trebuie să fie compatibilă cu exerciţiul celorlalte drepturi sau libertăţi;
– Restrîngerea poate fi realizată prin prevederi cu caracter permanent şi prin prevederi cu caracter provizoriu, în situaţii excepţionale;
– Restrîngerea trebuie să fie determinată de interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii
publice, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, şi altor scopuri expuse clar de legiuitor.
– Restrîngerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a generat-o
şi recunoscută ca absolut neclară într-o societate democratică.
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HOTĂRÎRE
pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi
din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 „Cu privire la Centrul
pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” şi Legea
nr.190-XVI din 26.07.2007 „Cu privire la prevenirea şi combaterea
spălării banilor şi finanţării terorismului” nr. 27 din 25.11.2010
Monitorul Oficial nr.247-251/28 din 17.12.2010
***
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională în componenţa:
Dumitru PULBERE – preşedinte
Victor PUŞCAŞ – judecător
Petru RAILEAN – judecător
Elena SAFALERU – judecător
Valeria ŞTERBEŢ – judecător-raportor
grefier – Dina Musteaţa, cu participarea reprezentantului autorului
sesizării, Vitalie Nagacevschi, reprezentantului Parlamentului, Victor
Morgoci, reprezentantului permanent al Guvernului la Curtea Constituţională, Oleg Efrim, reprezentanţilor Centrului pentru Combaterea
Crimelor Economice şi Corupţiei, Alexei Secrieru, vicedirector, şi Valeriu Sîrcu, şeful Serviciului de prevenire şi combatere a spălării banilor,
călăuzindu-se de art.135 alin.(1) lit.a) din Constituţie, art.4 alin.(1) lit.a)
din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.a) şi art.16
alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat în şedinţă plenară deschisă dosarul pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 „Cu privire la Centrul pentru
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” şi din Legea nr.190-XVI
din 26.07.2007 „Cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi
finanţării terorismului”.
Drept temei pentru examinarea dosarului a servit sesizarea deputatului în Parlament Valentin Chepteni, depusă la 18 iunie 2010, în conformitate cu prevederile art.24 şi art.25 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.38 şi art.39 din Codul jurisdicţiei constituţionale.
Prin decizia Curţii Constituţionale din 30 iunie 2010 sesizarea a fost
acceptată spre examinare în fond şi înscrisă în ordinea de zi.
În procesul examinării preliminare a sesizării Curtea Constituţională a solicitat puncte de vedere Parlamentului, Preşedintelui Republicii
Moldova, Guvernului, Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei,
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Curţii Supreme de Justiţie, Procuraturii Generale, Universităţii de Stat
din Moldova, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Băncii Naţionale a Moldovei.
Examinînd materialele dosarului, audiind informaţia prezentată de
judecătorul-raportor şi explicaţiile participanţilor la proces, Curtea Constituţională
A CONSTATAT:
1. La 06.06.2002 Parlamentul a adoptat Legea cu privire la Centrul
pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei nr.1104-XV197 (în
continuare – Legea nr.1104-XV din 06.06.2002). În sesizare, din această
lege se contestă art.7 alin.(1) lit.h), n), care prevede că Centrul, în exercitarea atribuţiilor şi obligaţiilor, are dreptul:
„h) să suspende operaţiunile persoanelor juridice, precum şi ale persoanelor fizice subiecte ale activităţii de întreprinzător, pe conturi în bănci
şi în alte instituţii financiare şi să sechestreze mijloacele băneşti, bunurile
materiale, datoriile debitoare şi alte active ale acestor persoane în cazul
depistării unor fapte de activitate economică ilicită, neonorării obligaţiilor faţă de buget sau să sisteze executarea operaţiunilor financiare limitate
sau suspecte;
n) să sechestreze şi/ori să ridice de la persoanele juridice, precum şi de
la persoanele fizice subiecte ale activităţii de întreprinzător, bunurile materiale, inclusiv mijloacele de transport, în cazul:
– lipsei, la momentul transportării, păstrării ori comercializării, a documentelor ce confirmă provenienţa lor legală;
– păstrării de bunuri neînregistrate în documentele contabile sau păstrării lor în locuri nedeclarate autorităţii fiscale”.
Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului nr.190-XVI198 a fost adoptată la 26.07.2007 (în continuare – Legea nr.190-XVI din 26.07.2007). Din această lege se contestă art.8
alin.(1) şi alin.(2):
„(1) Entităţile raportoare sînt obligate să informeze imediat Centrul
pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei despre orice activitate sau tranzacţie suspectă, în curs de pregătire, de realizare sau deja realizată. Datele privind tranzacţia suspectă sînt reflectate într-un formular
special, care se remite Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice
şi Corupţiei în cel mult 24 de ore.
(2) Tranzacţiile realizate sau în proces de realizare printr-o operaţiune
cu o valoare ce depăşeşte 500 de mii de lei, precum şi cele realizate prin
197
198

M.O., 2002, nr.91-94, art.668
M.O., 2007, nr.141-145, art.597
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mai multe operaţiuni, în decursul a 30 de zile calendaristice, în valoarea
menţionată, sînt reflectate în formularul special, care se remite Centrului
pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei cel tîrziu la data de
15 a lunii imediat următoare lunii de gestiune”.
În opinia autorului sesizării, dispoziţiile art.7 alin.(1) lit.h), n) din
Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi
Corupţiei şi art.8 alin.(1) şi alin.(2) din Legea cu privire la prevenirea şi
combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului contravin prevederilor Constituţiei Republicii Moldova: art.1 alin.(3), art.4, art.16, art.21,
art.46 alin.(2), (3), (4), art.54, art.126 alin.(1), alin.(2) lit.b), h), precum şi
prevederilor Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi
a libertăţilor fundamentale, în mod expres: art.6, art.1 din Protocolul 1
adiţional la Convenţie, încălcînd astfel principiile egalităţii în drepturi,
prezumţiei nevinovăţiei, dreptul la proprietatea privată şi protecţia acesteia, precum şi principiul concurenţei libere.
2. Examinînd prevederile contestate sub raportul dispoziţiilor Legii
Supreme şi legislaţiei în domeniu, Curtea reţine următoarele.
În anul 2002 şi, respectiv, 2007 Republica Moldova a devenit parte la
Convenţia privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională din 8 noiembrie
1990199 şi la Convenţia Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea terorismului din 16 mai 2005200, alăturîndu-se astfel eforturilor conjugate ale
comunităţii internaţionale de combatere a infracţiunilor economico-financiare şi a terorismului.
Curtea Constituţională relevă că aplicarea acestor tratate internaţionale se limitează la acţiunile ce rezultă din activitatea infracţională şi, în
consecinţă, cad sub incidenţa normelor procesual penale. Astfel, măsurile legislative şi de alt ordin, obligatorii pentru statele ce au devenit parte
la aceste tratate, sînt „considerate necesare pentru a permite confiscarea
instrumentelor şi a veniturilor provenite din activitatea infracţională sau
a bunurilor, valoarea cărora corespunde acestor venituri”. Obiectivele
convenţiilor în cauză constituie cooperarea reciprocă şi realizarea unui
schimb de date între statele părţi, promovarea unei politici penale comune, contracararea infracţionalităţii şi anihilarea fluxurilor financiare
provenite din activitatea infracţională, protecţia societăţii de acest gen
de infracţiuni. Măsurile elaborate de state în baza convenţiilor trebuie să
permită exercitarea de către persoanele afectate de aceste măsuri a căilor
de recurs efective în vederea protecţiei drepturilor ce le aparţin.
199
200

Ratificată prin Legea nr.914-XV din 15.03.02, M. O., 2002, nr.43-45, art.281
Ratificată prin Legea nr.165-XVI din 13.07.07, M.O., 2007, nr.117-126, art.532
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3. Prin legile respective de ratificare, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei a fost desemnat, de rînd cu alte organe,
în calitate de autoritate responsabilă pentru realizarea prevederilor convenţiilor menţionate.
Potrivit Legii nr.1104-XV din 06.06.2002, Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice şi Corupţiei este un organ de ocrotire a normelor de
drept, specializat în contracararea infracţiunilor economico-financiare
şi fiscale, precum şi a corupţiei, fiind obligat să activeze în strictă conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, legile şi alte acte normative,
precum şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, preponderent în baza principiului legalităţii, respectării drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului.
Atribuţiile şi obligaţiile Centrului sînt specificate expres în art.5 şi art.6
ale legii. Din conţinutul acestor articole se deduc trei direcţii de activitate
ale Centrului: de prevenţie, operativă de investigaţie şi de urmărire penală.
Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 atribuie Centrului anumite drepturi,
care se realizează în cadrul unor activităţi cu caracter administrativ, prin
efectuarea măsurilor operative de investigaţie fără iniţierea urmăririi penale, prin efectuarea măsurilor operative de investigaţie în cadrul urmăririi penale şi în cazurile concrete cu privire la contravenţiile administrative şi de urmărire penală.
4. Curtea relevă că prevederile contestate ale art.7 alin.(1) lit.h) şi lit.n)
din Legea nr.1104-XV şi art.8 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.190-XVI implică imixtiuni în exerciţiul unor drepturi şi libertăţi ale persoanei.
Curtea va analiza şi va aprecia prevederile contestate în corelare cu
Legea privind activitatea operativă de investigaţii201 şi Codul de procedură penală202, ca legi speciale în domeniul care face obiectul legilor, ale
căror norme au fost sesizate.
Potrivit normelor contestate ale art.7 alin.(1) lit.h) şi lit.n) din Legea
nr.1104-XV din 06.06.2002, Centrul este în drept de a efectua:
– suspendarea operaţiunilor persoanelor juridice, precum şi ale persoanelor fizice subiecte ale activităţii de întreprinzător, pe conturi în
bănci şi în alte instituţii financiare,
– sechestrarea mijloacelor băneşti, a bunurilor materiale, a datoriilor
debitoare şi a altor active ale acestor persoane în cazul depistării unor
fapte de activitate economică ilicită, neonorării obligaţiilor faţă de buget,
– sistarea executării operaţiunilor financiare limitate sau suspecte,
– sechestrarea de la persoanele juridice, precum şi de la persoanele
fizice subiecte ale activităţii de întreprinzător, a bunurilor materiale, inclusiv a mijloacelor de transport,
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– ridicarea de la persoanele juridice, precum şi de la persoanele fizice
subiecte ale activităţii de întreprinzător, a bunurilor materiale, inclusiv a
mijloacelor de transport.
Curtea menţionează că legea nu indică expres în care dintre cele trei
direcţii de activitate ale Centrului: de prevenţie, operativă de investigaţie, de urmărire penală, se încadrează acţiunile enumerate în normele
contestate.
Legea privind activitatea operativă de investigaţii stipulează măsurile
operative de investigaţii şi organele abilitate să execute aceste măsuri,
temeiurile, condiţiile şi modul de înfăptuire a măsurilor operative de investigaţii, obligaţiile şi drepturile organelor care execută activitatea operativă de investigaţii, precum şi controlul acestei activităţi.
Potrivit art.13 alin.(1) lit.a) din această lege, organele împuternicite cu
executarea activităţii operative de investigaţii au dreptul să înfăptuiască
doar măsurile operative de investigaţii enumerate în articolul 6.
Astfel, potrivit alin.(2) art.6 al legii, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei efectuează exclusiv măsurile operative de
investigaţii prevăzute la pct.1) şi pct.2) lit.n) – p), dintre care menţionăm
controlul transmiterii banilor sau a altor valori materiale estorcate, monitorizarea tranzacţiilor efectuate prin unul sau mai multe conturi bancare... şi numai în cazurile în care aceste măsuri sînt necesare pentru...
prevenirea sau descoperirea infracţiunilor grave, deosebit de grave şi excepţional de grave.
Art.6 din Legea privind activitatea operativă de investigaţii nu prevede, nici la categoria măsurilor operative de investigaţii şi nici la categoria
măsurilor asiguratorii, suspendarea operaţiunilor persoanelor juridice,
precum şi a persoanelor fizice subiecte ale activităţii de întreprinzător
pe conturi în bănci şi în alte instituţii financiare, sechestrarea mijloacelor
băneşti, a bunurilor materiale, a datoriilor debitoare şi a altor active ale
acestor persoane în cazul depistării unor fapte de activitate economică
ilicită, neonorării obligaţiilor faţă de buget, sistarea executării operaţiunilor financiare limitate sau suspecte, sechestrarea şi ridicarea de la persoanele juridice, precum şi de la persoanele fizice subiecte ale activităţii
de întreprinzător, a bunurilor materiale, inclusiv a mijloacelor de transport, acţiuni pe care Centrul este în drept să le opereze conform Legii
nr.1104-XV din 06.06.2002.
Prin urmare, Centrul poate executa acţiunile menţionate doar în cadrul procedurii de urmărire penală, în cazul intentării unei acţiuni penale şi în strictă corespundere cu prevederile Codului de procedură penală. Curtea observă că Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 nu conţine nici o
stipulaţie privind obligativitatea executării acestor acţiuni doar în cazul
intentării unei acţiuni penale.
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Totodată, din prevederile Legii privind activitatea operativă de investigaţii nu rezultă suficient de clar dacă acţiunile stipulate de art.8 alin.(1)
şi (2) din Legea nr.190-XVI din 26.07.2007 intră în competenţa Centrului
pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.
Ca organ de urmărire penală, Centrul pentru Combaterea Crimelor
Economice şi Corupţiei, şi anume Direcţia generală de urmărire penală din cadrul ei, efectuează urmărirea penală în strictă conformitate cu
prevederile legii procesuale penale şi doar privind infracţiunile date în
competenţa sa potrivit prevederilor art.269 CPP.
5. Sechestrarea şi ridicarea bunurilor persoanei fizice sau juridice pot
fi efectuate în cursul urmăririi penale cu respectarea principiului constituţional al inviolabilităţii proprietăţii şi doar în baza hotărîrii judecătoreşti (art.13 CPP).
Astfel, unele acţiuni, pe care Centrul este în drept să le execute, specificate în art.7 alin.(1) lit.h) şi lit.n) din Legea nr.1104-XV, cum ar fi sechestrarea mijloacelor băneşti, a bunurilor materiale, ridicarea de la persoanele juridice, precum şi de la persoanele fizice subiecte ale activităţii de
întreprinzător, a bunurilor materiale, inclusiv a mijloacelor de transport,
îşi găsesc reglementare în normele generale ale legislaţiei procesual penale cu aplicabilitate doar în cadrul urmăririi penale în calitate de acţiuni
de urmărire penală. Articolul 202 CPP prevede în calitate de măsură asiguratorie sechestrarea bunurilor mobile şi imobile, care poate fi executată în cursul procesului penal pentru repararea prejudiciului cauzat de
infracţiune, precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii în
conformitate cu art.203-210 CPP.
Actul de sechestrare, fiind o acţiune eminamente procesuală, trebuie
să fie prevăzută de o manieră care să stabilească limitele aplicării ei. Condiţiile şi detaliile procedurale, de regulă, sînt prevăzute în normele CPP.
Potrivit prevederilor CPP, punerea sub sechestru constă în indisponibilizarea bunurilor mobile şi imobile care aparţin bănuitului, învinuitului, inculpatului, precum şi părţii civilmente responsabile, în cazurile
prevăzute de lege, indiferent de natura bunurilor şi de faptul la cine se
află acestea, doar în cadrul unui proces penal, cu respectarea strictă a
drepturilor şi garanţiilor procesuale. Ridicarea de obiecte sau documente, potrivit art.126 CPP, se efectuează doar de către organul de urmărire
penală. Ridicarea de documente ce conţin informaţii care constituie secret de stat, comercial, bancar, precum şi ridicarea informaţiei privind
convorbirile telefonice, se efectuează numai cu autorizaţia judecătorului
de instrucţie. Ridicarea de obiecte sau documente în alte situaţii se efectuează în baza ordonanţei motivate a organului de urmărire penală.
Luînd în consideraţie faptul că art.203 CPP defineşte sechestrarea ca
act care constă în inventarierea bunurilor şi interzicerea proprietarului
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sau posesorului de a dispune de ele, iar în privinţa conturilor şi a depozitelor bancare sînt încetate orice operaţiuni, Curtea, analizînd normele
contestate, nu a putut identifica deosebirea în plan procesual între acţiunea de sechestrare şi acţiunile de suspendare şi sistare a operaţiunilor.
Potrivit prevederilor art.1531 din Codul fiscal203, titlul V, Centrul poate
efectua controale fiscale doar în cadrul urmăririi penale, adică în strictă
conformitate cu prevederile legii procesuale penale.
Cu referire la celelalte acţiuni, pe care Centrul este în drept să le execute conform normelor contestate, Curtea observă că acestea nu sînt reglementate de Codul de procedură penală.
Astfel, Curtea conchide că dispoziţiile art.7 alin.(l) lit.h) şi lit.n) din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002, precum şi dispoziţiile art.8 alin.(1) şi alin.
(2) din Legea nr.190-XVI din 26.07.2007, vin în contradicţie cu dispoziţiile
legilor speciale: Codul de procedură penală şi Legea privind activitatea
operativă de investigaţii.
În Hotărîrea nr.1 din 22.01.2008 privind controlul constituţionalităţii
art.2 alin.(1) şi alin.(4) din Codul de procedură penală204 Curtea a menţionat că: „În vederea unificării cadrului legal procesual şi excluderii prevederilor confuze şi contradictorii, în scopul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale tuturor persoanelor implicate în procesul penal,
legiuitorul a stipulat că normele juridice cu caracter procesual din alte
legi naţionale pot fi aplicate numai cu condiţia că sînt incluse în Codul de
procedură penală…Codul de procedură penală nu are prioritate faţă de
alte legi organice, însă ca lege specială, după regulile generale ale dreptului, indiferent de data adoptării, el dobîndeşte superioritate faţă de alte
legi organice după principiul lex specialis derogat generali... O asemenea
tehnică legislativă este de natură să asigure eliminarea inadvertenţelor
între prevederile Codului de procedură penală şi normele procesuale
penale cuprinse în alte legi, aplicarea coerentă, certă şi uniformă a normelor respective, astfel încît să se poată garanta respectarea deplină a
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului”.
Astfel, Curtea conchide că abilitarea Centrului pentru Combaterea
Crimelor Economice şi Corupţiei cu dreptul de executare a altor măsuri
asiguratorii, decît cele prevăzute de CPP şi Legea privind activitatea operativă de investigaţii, contravine principiilor enunţate mai sus.
6. Normele contestate intră în contradicţie şi cu prevederile Convenţiei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională.
Prevederile Convenţiei, în art.8, încadrează sechestrarea şi alte măsuri inferioare confiscării la măsurile provizorii, care pot fi întreprinse
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de părţi asupra bunurilor ce au constituit obiectul cererii sau care ar putea permite satisfacerea unei astfel de cereri, la cererea altei părţi, care a
pornit o procedură penală sau o acţiune de confiscare. Astfel, Centrul,
conform Convenţiei, nu poate dispune în mod arbitrar sechestrarea, suspendarea, sistarea operaţiunilor bancare, informarea cu privire la acţiunile suspecte, în lipsa unei cereri, sentinţe sau hotărîri judiciare (alin.(2)
art.14 din Convenţie). Conform art.12 din Convenţie, acţiunile provizorii
trebuie să fie executate în conformitate cu dreptul intern şi în măsura în
care nu sînt incompatibile cu acesta.
În Raportul explicativ la Convenţie se arată că prin legislaţia naţională
necesită a fi reglementat „un ansamblu complet de reguli aplicabile oricărei din fazele procedurii, de la primele investigaţii pînă la pronunţarea
sentinţei şi executarea deciziilor de confiscare şi implementarea mecanismelor suple, dar eficiente”.
Or, normele contestate nu reglementează cu claritate competenţele
şi tehnicile de investigare la fiecare fază de activitate: atît în afara procesului penal, inclusiv în cadrul unor activităţi cu caracter administrativ, cît
şi în cadrul unui proces penal. Reprezentanţii Centrului au comunicat în
şedinţa Curţii că acţiunile contestate sînt acte premergătoare procesului
penal, iar informaţia care se acumulează este secretizată.
7. Curtea consideră că normele contestate implică ingerinţa organului statal abilitat în exerciţiul dreptului de proprietate, garantat de art.46
din Constituţie şi art.1 din Protocolul 1 adiţional la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale,
potrivit cărora averea dobîndită licit nu poate fi confiscată. Caracterul
licit al dobîndirii se prezumă. Bunurile destinate, folosite sau rezultate
din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii.
În astfel de situaţii, se poate constata că nu este respectată regula, potrivit căreia ingerinţa în exerciţiul dreptului la proprietate cade sub rezerva exigenţei securităţii juridice sau legalităţii, care prevede că lipsirea
de proprietate trebuie să fie efectuată în „condiţiile prevăzute de lege”;
securitatea juridică presupune existenţa şi respectarea prevederilor suficient de accesibile şi precise ale legislaţiei naţionale, care satisfac exigenţele esenţiale impuse de conceptul de „drept”.
8. La aprecierea constituţionalităţii normelor contestate din Legea
nr.190-XVI din 26.07.2007, Curtea a luat în considerare şi faptul că informaţiile vizate în aceste norme constituie secret comercial şi pot fi utilizate contrar principiului concurenţei loiale. Acţiunile de informare asupra
tranzacţiilor suspecte pot afecta drepturile patrimoniale ale persoanelor,
avînd în vedere că ele nu se efectuează în cadrul unui proces penal. Legea
nu reglementează condiţiile şi termenul acumulării informaţiilor, dome311

niile de utilizare a acestora. Legea obligă entităţile raportoare să prezinte informaţiile Serviciului de prevenire şi combatere a spălării banilor al
Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, care,
conform alin.(11) art.7 al Legii cu privire la combaterea terorismului, asigură prevenirea şi combaterea finanţării terorismului în limitele competenţelor stabilite de legislaţie205. Însă activitatea şi limitele de competenţă
ale Serviciului de prevenire şi combatere a spălării banilor nu sînt reglementate de legislaţia în vigoare.
Opiniile Curţii sînt în concordanţă cu jurisprudenţa în domeniu a
Curţii Europene. Astfel, în cauza Lupşa contra României Curtea Europeană a menţionat că „nici o persoană care face obiectul unei măsuri
bazate pe motive de siguranţă naţională nu trebuie lipsită de garanţii împotriva arbitrariului. În special, ea trebuie să aibă posibilitatea de a cere
controlul măsurii litigioase de către un organ independent şi imparţial,
abilitat să analizeze toate chestiunile de fapt şi de drept pertinente pentru a putea statua asupra legalităţii măsurii şi a sancţiona un eventual
abuz al autorităţilor. În faţa acestui organ de control, persoana respectivă
trebuie să beneficieze de o procedură contradictorie pentru a-şi putea
prezenta punctul de vedere şi a respinge argumentele autorităţilor (Cauza Al-Nashif, §§123 şi 124)”206. Pe aceeaşi cauză, constatînd încălcarea
dreptului la viaţa privată a persoanei, Curtea Europeană a recunoscut că
această încălcare a dreptului rezultă din faptul că „împotriva reclamantului nu s-a declanşat nici o urmărire penală pentru faptul că a participat
la comiterea vreunei infracţiuni în România sau într-o altă ţară. În afară
de motivul general menţionat mai sus, autorităţile nu i-au oferit reclamantului nici o altă precizare”.
Într-o altă cauză Curtea Europeană a concluzionat că „atunci cînd
este vorba de chestiuni legate de drepturile fundamentale, dacă puterea
de apreciere acordată executivului nu ar cunoaşte limite, legea ar putea
să încalce preeminenţa dreptului, unul dintre principiile fundamentale
ale unei societăţi democratice consacrate prin Convenţie”207. Într-adevăr, existenţa unor garanţii adecvate şi suficiente împotriva abuzurilor,
printre care se numără mai ales procedurile de control eficient exercitat
de către puterea judiciară, este cu atît mai necesară, cu cît, sub pretextul
apărării democraţiei, asemenea măsuri riscă să o submineze, chiar să o
distrugă208 (vezi, mutatis mutandis, Cauza Rotaru împotriva României
[GC], nr.28.341/95, §§55, 59, CEDO 2000-V). Referindu-se la caracterul
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secret al măsurilor provizorii, de interceptare a convorbirilor telefonice,
similar celui de acumulare a informaţiilor privind operaţiunile financiare
ale persoanelor, vizate de normele contestate în prezenta cauză, Curtea
Europeană a considerat că „din cauza caracterului ei secret, exercitarea
puterii de interceptare poate da naştere cu uşurinţă, în cazuri individuale, la abuzuri cu consecinţe negative pentru întreaga societate democratică (...). În aceste condiţii, interceptarea comunicaţiilor poate fi privită
ca „necesară într-o societate democratică” numai dacă sistemul de supraveghere secretă conţine garanţii adecvate împotriva abuzurilor...209”.
În acest sens, Curtea subliniază că „nu există, în principiu, motive pentru
a exclude din această interpretare a noţiunii de „viaţă privată” activităţile
de natură profesională sau de afaceri”210.
9. Normele contestate nu conţin măsuri de protecţie contra acţiunilor arbitrare ale autorităţilor publice, astfel încît persoanele interesate să
dispună de posibilitatea de a avea acces efectiv la justiţie pentru a-şi apăra drepturile, aşa cum prevede art.5 din Convenţia din 8 noiembrie 1990
şi art.8 din Convenţia din 16 mai 2005.
Acest fapt creează un risc sporit pentru ordinea de drept, pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţii persoanelor, care în consecinţă pot fi supuse unor ingerinţe nejustificate, uneori abuzive din partea
autorităţilor abilitate.
Curtea menţionează că prin lipsa măsurilor de protecţie adecvate se
încalcă dreptul persoanei la un proces echitabil, garantat de art.21 din
Constituţie şi art.6 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, fapt care, la rîndul său, duce la
încălcarea prevederilor art.16 din Constituţie, potrivit cărora respectarea
şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului, toţi
cetăţenii Republicii Moldova sînt 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.
10. Curtea Constituţională consideră concludentă critica formulată
de către autorul sesizării privind încălcarea prin normele contestate a
art.126 alin.(1) şi alin.(2) lit.b), h) din Legea Supremă. Curtea relevă că
activitatea de întreprinzător este o activitate specifică, strîns legată de
fluxurile financiare şi îndeplinirea cu bună-credinţă a obligaţiunilor contractuale. Suspendarea şi/sau sistarea operaţiunilor bancare în condiţii
incerte poate afecta grav interesele patrimoniale ale agenţilor economici.
Suspendarea, sistarea sau sechestrarea fluxurilor financiare nu numai
209
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aduc atingere credibilităţii agenţilor economici, dar şi pot conduce la
sancţiuni financiare grave impuse de partenerii de afaceri, pentru care
acţiunea ilegală a organului public de investigare nu reprezintă un caz
de forţă majoră pentru exonerarea de răspundere civilă. Aceste măsuri,
precum şi prezentarea informaţiilor ce constituie secret comercial în
condiţii imprevizibile, precum şi aplicarea sechestrului pe toate tipurile
de bunuri fără sancţiunea unei instanţe judiciare, fără posibilitatea de a
contesta măsurile aplicate în termene rezonabile într-o autoritate judiciară independentă, nu pot fi apreciate de Curtea Constituţională ca măsuri ce garantează orientarea statului spre economia de piaţă, libertatea
comerţului şi activităţii de întreprinzător, protecţia concurenţei loiale,
crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie,
inviolabilitatea investiţiilor persoanelor fizice şi juridice, inclusiv străine,
statuate de art.126 alin.(1) şi alin.(2) lit.b), h) din Legea Supremă.
11. În sensul art.23 din Constituţie, o restrîngere poate fi considerată „prevăzută de lege”, în termenii art.54 din Constituţie, numai dacă ea
este formulată cu suficientă precizie, astfel încît să permită persoanei să
decidă asupra conduitei sale şi să prevadă, în mod rezonabil, în funcţie
de circumstanţele cauzei, consecinţele acestei conduite.
În cauza Rotaru versus România Curtea Europeană a reamintit jurisprudenţa sa constantă, conform căreia „prevăzut de lege” înseamnă
nu doar o anume bază legală în dreptul intern, ci şi calitatea legii: astfel,
legea trebuie sa fie accesibilă persoanei în cauză şi să fie previzibilă sub
aspectul consecinţelor sale (a se vedea şi Hotărîrea Amann împotriva Elveţiei, alin.50)211.
Articolul 1 al Convenţiei din 8 noiembrie 1990 defineşte anumiţi termeni, care constituie baza mecanismului de cooperare internaţională
prevăzut de Convenţie şi cîmpul de aplicare al ei. Conform Raportului
explicativ la Convenţie, „numărul de termeni care trebuie definiţi a fost
limitat la cei care sînt strict necesari pentru aplicarea corectă a Convenţiei. Mai multe definiţii sînt interpretate într-o manieră generală, astfel încît
un aspect sau altul al unei legislaţii interne să nu se îndepărteze de cîmpul
de aplicare al Convenţiei”. Curtea menţionează că aceste prevederi convenţionale nu au fost respectate. Neelucidarea sensului exact al imixtiunii
creează pentru persoanele juridice, precum şi persoanele fizice subiecte
ale activităţii de întreprinzător, situaţii de incertitudine, prin aceasta normele contestate intrînd în contradicţie cu principiul previzibilităţii.
Normele contestate din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 şi din Legea
nr.190-XVI din 26.07.2007 operează cu un şir de noţiuni care nu au fost
definite, cum ar fi: tranzacţie suspectă, în curs de pregătire, de realizare sau
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deja realizată; suspendarea operaţiunilor persoanelor juridice, precum şi
ale persoanelor fizice subiecte ale activităţii de întreprinzător; sechestrarea
mijloacelor băneşti, a bunurilor materiale; sistarea executării operaţiunilor financiare limitate sau suspecte; ridicarea bunurilor materiale, activitate economică ilicită, tranzacţie suspectă, activitate suspectă, operaţiuni
financiare limitate, creînd un şir de incertitudini în aplicarea acestor legi,
fiind în discordanţă cu exigenţele clarităţii şi previzibilităţi legii.
În şedinţa Curţii Constituţionale reprezentantul Centrului a menţionat că aceşti termeni, care ţin de Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, sînt definiţi în Ghidul
activităţilor sau tranzacţiilor suspecte, adoptat de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei în baza Ordinului nr.118 din
20.11.2007212. În acest sens Curtea relevă că ghidul, fiind un act de uz
intern, nu poate conţine norme primare. Conform exigenţelor tehnicii
legislative, definiţiile noţiunilor trebuie să fie expuse în legea care le utilizează, or, ghidul nu poate substitui legea. Conform lit.r) alin.(1) art.7
din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002, Centrul are dreptul să participe la
elaborarea şi perfecţionarea cadrului legislativ, nu să adopte norme cu
caracter primar.
Avînd în vedere enunţurile expuse, Curtea apreciază normele contestate din Legile nr.1104-XV din 06.06.2002 şi nr.190-XVI din 26.07.2007
drept neconstituţionale.
Pentru considerentele expuse, în temeiul art.140 din Constituţie,
art.26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art.62 lit.a) din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională
HOTĂRĂŞTE:
1. Se declară drept neconstituţionale prevederile art.7 alin.(1) lit.h) şi
lit.n) din Legea nr.1104-XV din 6 iunie 2002 „Cu privire la Centrul pentru
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” şi prevederile art.8 alin.
(1) şi alin.(2) din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 „Cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”.
2. Prezenta hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de
atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 25 noiembrie 2010.
Nr.27.
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Dumitru PULBERE

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
Considerăm nefondată hotărîrea Curţii Constituţionale, prin care au
fost declarate neconstituţionale dispoziţiile art.7 alin.(1) lit.h) şi lit.n) din
Legea nr.1104-XV din 6 iunie 2002 şi art.8 alin.(1) şi alin.(2) din Legea
nr.190-XVI din 26 iulie 2007, pentru următoarele considerente.
1. Potrivit atribuţiilor sale, statuate de Constituţie şi legislaţia în domeniu, Curtea Constituţională are obligaţia de a controla constituţionalitatea normelor legale contestate, dar nu de a verifica dacă acestea
corespund cu normele altor legi. Însă în hotărîrea sa Curtea a analizat
şi a apreciat prevederile contestate în raport cu Legea privind activitatea operativă de investigaţii şi Codul de procedură penală, enunţînd în
consecinţă concluzii controversate pe care le considerăm inacceptabile.
Astfel, invocînd Legea privind activitatea operativă de investigaţii,
Curtea a subliniat că „legea nu indică expres în care dintre cele trei direcţii
de activitate ale Centrului: de prevenţie, operativă de investigaţie, de urmărire penală, se încadrează acţiunile enumerate în normele contestate”.
În continuare, referindu-se la art.13 alin.(1) şi art.6 alin.(2) din aceeaşi
lege, Curtea a dedus că legea nu prevede nici la categoria măsurilor operative de investigaţii şi nici la categoria măsurilor asiguratorii acţiunile
stipulate în art.7 alin.(1) lit.h) şi lit.n) din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002.
După ce a examinat compatibilitatea normelor contestate cu prevederile altor legi, Curtea a conchis că „Centrul poate executa acţiunile
menţionate doar în cadrul procedurii de urmărire penală, în cazul intentării unei acţiuni penale şi în strictă corespundere cu prevederile Codului
de procedură penală”. Astfel, Curtea a interpretat normele legale, arogîndu-şi atribuţia Parlamentului.
2. Considerăm această concluzie a Curţii incorectă. Potrivit Legii
nr.1104-XV din 06.06.2002, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei este un organ de ocrotire a normelor de drept, specializat în contracararea infracţiunilor economico-financiare şi fiscale,
precum şi a corupţiei, care activează în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu legislaţia naţională, cu alte acte normative, precum
şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Prin art.5 al Legii nr.1104-XV din 06.06.2002 şi art.11 al Legii nr.190XVI din 26.07.2007 Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi
Corupţiei a fost învestit cu competenţa de a preîntîmpina, depista, cerceta şi curma contravenţiile şi infracţiunile economico-financiare şi fiscale, de a contracara corupţia şi protecţionismul, de a preveni şi combate
spălarea banilor şi finanţarea terorismului, în acest scop avînd sarcina de
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a colecta, analiza şi prelucra informaţiile privind tranzacţiile şi alte activităţi suspecte; de a întreprinde măsuri operative de investigaţie, conform
legislaţiei în vigoare; de a sesiza organele competente despre cauzele şi
condiţiile care favorizează comiterea acţiunilor ilicite, pentru luarea măsurilor stabilite de legislaţie etc.
Măsurile prevăzute la art.7 alin.(1) lit.h) şi lit.n) din Legea nr.1104-XV
din 06.06.2002, puse în sarcina Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pot fi efectuate cu respectarea prevederilor
Codului de procedură penală nr.122-XV din 14.03.2003, Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului nr.190-XVI din 26.07.2007, Legii cu privire la instituţiile financiare
nr.550-XIII din 21.07.1995.
Potrivit art.269 din Codul de procedură penală, organul de urmărire
penală al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
efectuează urmărirea penală în cazul infracţiunilor prevăzute de Codul
penal în art.191, art.195, art.236-261 (infracţiuni economice), art.324-346
(infracţiuni săvîrşite de persoane cu funcţii de răspundere).
Pe aceste cazuri Centrul întreprinde măsuri operative de investigaţie.
3. Enumerînd acţiunile Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, stipulate în art.7 alin.(1) lit.h) şi lit.n) din Legea
nr.1104-XV din 06.06.2002, Curtea n-a specificat că aceste acţiuni pot fi
efectuate numai în cazul depistării unor fapte de activitate economică
ilicită, neonorării obligaţiilor faţă de buget, executării operaţiunilor financiare limitate sau suspecte.
Potrivit art.7 alin.(1) lit.n) din lege, Centrul este în drept să sechestreze
şi/ori să ridice bunurile materiale de la persoanele juridice, precum şi de
la persoanele fizice subiecte ale activităţii de întreprinzător, doar în două
cazuri:
a) lipsa la momentul transportării, păstrării ori comercializării a documentelor ce confirmă provenienţa lor legală;
b) păstrarea de bunuri neînregistrate în documente contabile sau
păstrarea lor în locuri nedeclarate autorităţii fiscale.
Astfel, concluzia Curţii că dispoziţiile art.7 alin.(1) lit.h) şi lit.n) „implică imixtiuni în exerciţiul unor drepturi şi libertăţi ale persoanei” este
corectă, însă imixtiunile respective se înscriu în limitele admisibile ale
art.54 din Constituţie, deoarece sînt prevăzute de lege şi sînt necesare
în interesele securităţii naţionale, bunăstării economice a ţării. Luînd în
considerare pericolul extrem de mare al infracţiunilor de spălare a banilor şi terorismului, măsurile respective prevăzute de lege sînt proporţionale şi cu situaţia care a determinat aplicarea lor. Concluzia se bazează
pe consecinţele extrem de grave ale acestor infracţiuni pentru securitatea
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naţională şi internaţională. În această ordine de idei considerăm necesar
a readuce în atenţie atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 în SUA
şi a evidenţia faptul că acestea au constituit un imbold tranşant pentru
Republica Moldova de a adopta reglementările contestate. Lupta împotriva spălării banilor şi a terorismului a devenit un subiect de stringentă
actualitate pentru întreaga omenire, aflîndu-se permanent pe agenda de
lucru a organismelor internaţionale.
Conform art.54 din Constituţie, normele contestate nu aduc atingere existenţei drepturilor restrînse. Or, persoanele, drepturile şi interesele
legitime ale cărora au fost lezate, pot înainta, în temeiul art.298 alin.(1)
din Codul de procedură penală, plîngere împotriva acţiunilor şi inacţiunilor organului de urmărire penală şi ale organului care exercită activitate operativă de investigaţii. De asemenea, în conformitate cu art.313
alin.(1) din Codul de procedură penală, plîngerile împotriva acţiunilor
şi actelor ilegale ale organului de urmărire penală şi ale organelor care
exercită activitate operativă de investigaţii pot fi înaintate judecătorului
de instrucţie.
4. În p.5 al hotărîrii Curtea a subliniat că sechestrarea şi ridicarea bunurilor persoanei fizice sau juridice pot fi efectuate în cursul urmăririi penale... doar în baza hotărîrii judecătoreşti (art.13 din Codul de procedură penală), cu respectarea art.202, art.203-210 din Codul de procedură penală.
Sîntem de acord cu această concluzie, însă nu este clară remarca făcută de Curte în acest context: „Curtea, analizînd normele contestate, nu
a putut identifica deosebirea în plan procesual între acţiunea de sechestrare şi acţiunile de suspendare şi sistare a operaţiunilor”.
Subliniem în mod special că prevederile contestate ale art.7 alin.(1)
lit.h) şi lit.n) din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 stipulează suspendarea
operaţiunilor pe conturile bancare şi sechestrarea bunurilor, dar nicidecum confiscarea bunurilor, care constă în trecerea, forţată şi gratuită, în
proprietatea statului a bunurilor utilizate la săvîrşirea infracţiunilor sau
rezultate din infracţiuni.
Măsurile asiguratorii prevăzute de art.7 alin.(1) lit.h) şi lit.n) din Legea
nr.1104-XV din 06.06.2002 nu urmăresc deposedarea proprietarului de
bunuri, ci au drept scop combaterea activităţilor criminale, fiind în acest
sens modalităţi eficiente, verificate în timp. Sistarea tranzacţiei constă
în interzicerea temporară a transferului, lichidării, transformării, plasării
sau micşorării bunurilor ori asumarea temporară a custodiei sau a controlului asupra bunului, iar sechestrul, conform art.203 din Codul de procedură penală, este o măsură procesuală de constrîngere, care constă în
inventarierea bunurilor şi interzicerea proprietarului sau posesorului de
a dispune de ele, iar în caz de necesitate, de a se folosi de aceste bunuri.
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Pentru contracararea ilegalităţilor, Centrul în toate cazurile aplică
normele contestate în concordanţă cu legislaţia procesuală penală, conform competenţelor care îi revin.
Punerea sub sechestru constă în indisponibilizarea bunurilor mobile
şi imobile care aparţin bănuitului, învinuitului, inculpatului, precum şi
părţii civilmente responsabile, în cazurile prevăzute de lege, indiferent
de natura bunurilor şi de faptul la cine se află acestea, doar în cadrul unui
proces penal, cu respectarea strictă a drepturilor şi garanţiilor procesuale. Prin urmare, acţiunile Centrului în privinţa bunurilor materiale, proprietarul cărora nu este identificat, sau a bunurilor care nu sînt înregistrate nu pot fi considerate ca fiind contrare normelor constituţionale şi
instrumentelor internaţionale de protecţie a drepturilor omului, întrucît
sînt proporţionale şi conforme intereselor unei societăţi democratice, securităţii naţionale, siguranţei publice şi urmăresc apărarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor.
De asemenea, nu putem accepta concluzia Curţii că „normele contestate implică ingerinţa organului statal în exercitarea dreptului de proprietate, garantat de art.46 din Constituţie şi art.1 din Protocolul 1 adiţional la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale”. Or, acţiunile Centrului sînt îndreptate asupra
bunurilor materiale, proprietarul cărora nu este identificat.
Prevederile art.7 alin.(1) lit.h) şi lit.n) din Legea nr.1104-XV din
06.06.2002 nu contravin art.46 şi art.54 din Constituţie, cu atît mai mult,
cu cît, potrivit art.46 alin.(2), alin.(4) şi alin.(5) din Constituţie, dreptul
la proprietate nu are un caracter absolut. Exerciţiul unor drepturi sau al
unor libertăţi, după cum am mai menţionat, poate fi restrîns, în limitele
articolului 54 din Constituţie, în scopul prevenirii infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane.
În acest context este relevantă jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care, în Hotărîrea nr.7256/1975 din 10 decembrie 1976,
DR nr.8, X c/Belgique, a arătat că blocarea conturilor unei persoane, ca
urmare a instituirii unui sechestru dispus în cadrul soluţionării diverselor litigii, nu constituie o privare de proprietate.
5. De subliniat că prevederile art.8 alin.(1) şi alin.(2) din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
nr.190-XVI din 26 iulie 2007 sînt conforme şi cu Directiva 60/2005 din 26
octombrie 2005 a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării
banilor şi finanţării terorismului. Astfel, art.29 din Directiva 60/2005 stipulează că tranzacţiile suspecte trebuie raportate Unităţii de Informaţii
Financiare (UIF), care serveşte drept centru naţional de primire, analiză
şi comunicare către autorităţile competente a rapoartelor privind tran319

zacţiile suspecte şi a altor informaţii privind posibile fenomene de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului.
Concluzia Curţii că „activitatea şi limitele de competenţă ale Serviciului de prevenire şi spălare a banilor nu sînt reglementate de legislaţia în
vigoare” este lipsită de temei, deoarece statutul acesteia, ca subdiviziune
a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, este
reglementat de Legea nr.1104-XV din 06.06.2002.
În acest sens sînt concludente art.13 alin.(2) al Convenţiei Consiliului
Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea terorismului, adoptată în anul 2005 la
Varşovia, art.22 şi art.24 ale Directivei nr.60/2005 a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului şi
Recomandarea 13 a FAFT (Grupul de Acţiune Financiară Internaţională),
potrivit cărora, dacă o instituţie financiară suspectează sau are motive
de a suspecta că mijloacele financiare provin dintr-o activitate criminală
sau sînt legate de finanţarea terorismului, ea trebuie să fie obligată prin
lege sau regulament să raporteze prompt suspiciunile sale.
6. Analizînd prevederile art.8 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.190-XVI
din 26.07.2007, Curtea nu le-a corelat cu norma lit.i) alin.(1) art.7 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002, care prevede dreptul Centrului pentru
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei „să solicite şi să primească
de la persoanele juridice şi fizice informaţii, materiale şi date ce constituie
secret comercial şi bancar, necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale,
doar în cadrul unui proces penal pornit, cu autorizaţia judecătorului de
instrucţie, precum şi în cazul exercitării atribuţiilor speciale prevăzute de
legislaţia cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”. Aşadar, prezentarea informaţiilor de către entităţile
raportoare are loc în limitele rigide prevăzute de lege: doar în cadrul unui
proces penal pornit şi doar cu autorizaţia judecătorului de instrucţie.
7. Respingem concluzia Curţii privind încălcarea prin normele contestate a art.126 din Constituţie.
Conform art.126 alin.(1) şi alin.(2) lit.b) şi lit.h) din Constituţie, economia Republicii Moldova este economie de piaţă, de orientare socială,
bazată pe proprietatea privată şi pe proprietatea publică, antrenate în
concurenţă liberă. Statul trebuie să asigure:
b) libertatea comerţului şi activităţii de întreprinzător, protecţia concurenţei loiale, crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie;
h) inviolabilitatea investiţiilor persoanelor fizice şi juridice, inclusiv
străine.
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Prin măsurile prevăzute la art.7 alin.(1) lit.h) şi lit.n) din Legea nr.1104XV din 06.06.2002 şi la art.8 al Legii nr.190-XVI din 26.07.2007, statul supraveghează respectarea principiilor economiei de piaţă, în contextul
căreia fluxurile financiare provenite din activităţi infracţionale pot prejudicia stabilitatea şi reputaţia sectorului financiar şi ameninţa economia
de piaţa. Prin aplicarea acestor măsuri statul protejează libertatea comerţului şi concurenţa loială, barînd calea agenţilor economici – infractori.
8. Argumentele Curţii că acţiunile de informare asupra tranzacţiilor
suspecte pot afecta drepturile patrimoniale ale persoanelor nu sînt concludente. Păstrarea secretului comercial este garantată printr-un şir de
prevederi legale.
Conform art.1 al Convenţiei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională, „fiecare Parte adoptă măsuri legislative şi altele considerate necesare
pentru a abilita instanţele judiciare sau alte autorităţi competente să
ordone comunicarea sau sechestrarea dosarelor bancare, financiare sau
comerciale... Nici o Parte nu va invoca secretul bancar pentru a refuza
aplicarea prezentului articol.”
9. Neconstituţionalitatea normelor legale contestate este argumentată
de Curte prin neclaritatea unor noţiuni nedefinite din legile nr.1104-XV
din 06.06.2002 şi nr.190-XVI din 26.07.2007, care, în opinia Curţii, „creează un şir de incertitudini în aplicarea lor, fiind în discordanţă cu exigenţele clarităţii şi previzibilităţii legii”. Nici autorul sesizării, nici părţile în proces n-au invocat neclaritatea normelor legale contestate sau dificultăţi în
aplicarea acestora. Reprezentanţii Centrului au declarat că pe parcursul a
opt ani de cînd funcţionează Legea nr.1104-XV nu a fost înregistrată nici o
reclamaţie referitor la neclaritatea legii sau acţiunile Centrului.
Astfel, neaducînd alte argumente convingătoare, decît cel privind neclaritatea prevederilor contestate, Curtea a creat un precedent periculos,
deoarece, potrivit art.66 lit.c) din Constituţie, una din atribuţiile de bază
ale Parlamentului este interpretarea legilor şi asigurarea unităţii reglementărilor legislative pe întreg teritoriul ţării. Astfel, problema în cauză
nu este de competenţa Curţii Constituţionale. Orice neclaritate a legii
poate fi lichidată prin interpretarea ei oficială de către Parlament.
În baza celor expuse, considerăm că prevederile contestate corespund dispoziţiilor constituţionale. A le declara drept neconstituţionale
înseamnă a aduce atingere intereselor securităţii statului, bunăstării economice a ţării.
Lipsind Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei de dreptul de a exercita măsurile asiguratorii şi preventive prevăzute
de normele contestate, statul nu-şi va putea onora obligaţiile asumate la
scară internaţională privind combaterea corupţiei şi spălării banilor şi nu
va putea realiza normele Convenţiei Europene privind spălarea banilor,
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depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională. Hotărîrea Curţii va bloca activitatea Republicii Moldova în cadrul grupului de state antrenare în cooperarea pentru un schimb
operativ de informaţii privind identificarea tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, precum şi reprimarea acestor
infracţiuni grave. De menţionat că Republica Moldova a fost admisă în
acest grup de state (grupul Egmont) în 2008, după aducerea legislaţiei
naţionale în corespundere cu standardele internaţionale în domeniu.
Curtea nu a luat măsuri pentru a exclude situaţia de incertitudine generată de hotărîrea sa. Or, grupările criminale internaţionale pot profita
de faptul că în Republica Moldova nu există un sistem de informare asupra tranzacţiilor suspecte. Art.26 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională oferă Curţii posibilitatea de a stabili intrarea în vigoare
a actului său la data pe care o consideră ea necesară. Fiind conştientă de
responsabilitatea sa, Curtea Constituţională trebuia să acorde timp autorităţii legiuitoare pentru a ajusta cadrul normativ, astfel încît procesul de
combatere a infracţiunilor de spălare a banilor şi a terorismului să nu se
întrerupă în Republica Moldova nici pentru o zi.
JUDECĂTOR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE
JUDECĂTOR AL CURŢII CONSTITUŢIONALE
5 noiembrie 2010.

Elena SAFALERU
Victor PUŞCAŞ

COMENTARIU
la Opinia Separată din 25.11.2010
Opinia separată este expusă de către doi judecători ai CC RM: 2 vs 4.
Vom menţiona – în opinia judecătorilor, hotărîrea CC se motivează
unilateral: se iau în consideraţie, în primul rînd, interesele cetăţenilor.
O asemenea motivare creează impresia corectitudinii hotărîrii, realizînd inversarea principiului sovietic: în primul rînd apărarea statului, şi
mai apoi, apărarea omului prin realizarea principiului de superioritate a
drepturilor omului asupra drepturilor statului.
Este de menţionat, că una dintre funcţiile CC RM, potrivit art.134 din
Constituţie, este „garantarea responsabilităţii statului faţă de cetăţean şi
a cetăţeanului faţă de stat”.
Apropiindu-ne de rezolvarea litigiului stat-cetăţean şi cetăţean-stat,
autorii opiniei separate au ajuns la concluzia, că drepturile omului necesită a fi asigurate şi garantate, dar nu în detrimentul statului. Prin Constituţia RM, trece ca un fir roşu ideea enunţată în art.IV al Declaraţiei
franceze a drepturilor omului şi ale cetăţeanului din 26 august 1789 – „Libertatea este de a face tot ceea ce nu face rău altora: astfel, dreptul fiecărui om nu are limite, cu excepţia acelora care asigură celorlalţi membri
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ai societăţii exercitarea aceloraşi drepturi. Aceste limite pot fi determinate
numai prin lege”.
Autoritatea legislativă dispune de atribuţia (art.66 din Constituţie) de
a restrînge unele drepturi şi libertăţi în conformitate cu prevederile art.54
din Constituţie.
Aceste reglementări au fost respectate, Centrul pentru combaterea
Crimelor Economice şi Corupţiei (actualmente CNA) fiind împuternict
cu dreptul de a efectua un şir de acţiuni în cazul depistării unor fapte de
activitate economică ilicită, neonorării obligaţiilor faţă de buget, executării operaţiunilor financiare limitate sau suspecte etc.
„Lipsind organele abilitate (se arată în OS) de dreptul de a exercita măsurile asiguratorii şi preventive prevăzute de normele contestate, statul
nu-şi va putea onora obligaţiile asumate la scara internaţională privind
combaterea corupţiei şi spălării banilor, şi nu va putea realiza normele
Convenţiei Europene privind combatearea spălării banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională.
Hotărîrea Curţii va bloca activitatea RM în cadrul grupului de state
antrenat în cooperare pentru un schimb de informaţii privind identificarea tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi finanţarea terorismului,
precum şi la reprimarea acestor infracţiuni grave”.
La 23.12.2018, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” (TV-8), CC RM a fost
criticată vehement pentru lipsirea organelor statului de „butonul rosu”,
afirmindu-se chiar de deschiderea porţilor pentru furtul milliardului. În
opinia noastră, în cazul dat este admisă o critică unilaterală, fără analiza
activităţilor ulterioare a autorităţilor statului.
Important: Opinia separată a judecătorilor se termină cu sintagma, ca
folosind hotărîrea Curţii „grupările criminale internaţionale pot profita
de situaţia că în RM nu există un sistem de informare asupra tranzacţiilor
suspecte”.
Studiind comportamentul autorităţilor statului, se constată ca HCC
din 25.11.2010 a fost publicată în MO al RM la 17 decembrie 2010, şi tot la
17.12.2010 a fost publicată şi Hotărîrea Guvernului RM nr.1131 „Cu privire la unele măsuri de intensificare a activităţii de prevedire şi combatere
a spălării banilor şi finanţării terorismului”.
Este de menţionat, că Hotărîrea Guvernului nr.1131 contrasemnată
de miniştrii Finanţelor şi Justitiei, nu a fost contestată de nimeni (fiind în
opinia noastră neconstituţională).
Ulterior, prin Legea nr.67 din 07.04.2011, a fost modificată şi completată Legea nr.190 din 26.07.2007.
Astfel, putem ajunge la concluzia, că Opinia Separată a judecătorilor
constituţionali, a preîntîmpinat devieri normative şi a stimulat păstrarea
cadrului juridic, dar şi perfecţionarea lui în activitatea autorităţilor statului în combatearea spălării banilor şi finanţării terorismului.
323

DECIZIE
asupra demersului judecătorului Victor Puşcaş privind scrisoarea
deschisă a unui deputat în Parlamentul Republicii Moldova
nr. 2 din 07.09.2011
Monitorul Oficial nr.152-155/19 din 16.09.2011
***
Curtea Constituţională în componenţa:
Dumitru PULBERE – preşedinte
Victor PUŞCAŞ – judecător
Elena SAFALERU – judecător
Alexandru TĂNASE – judecător
grefier – Dina Musteaţă, călăuzindu-se de prevederile art.17 alin.(1),
art.81 alin.(1) şi art.82 din Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat
în şedinţă plenară demersul judecătorului Curţii Constituţionale Victor
Puşcaş în legătură cu scrisoarea deschisă semnată de deputatul în Parlament Vladimir Voronin.
Examinînd demersul şi materialele anexate, audiind argumentele expuse de judecători, Curtea Constituţională
A CONSTATAT:
1. Prin decizia din 06.06.2011 Curtea Constituţională a acceptat spre
examinare în fond sesizarea nr.9b din 06.04.2011 privind interpretarea
prevederilor art.78 din Constituţia Republicii Moldova, semnată de deputaţii în Parlament Mihai Ghimpu, Tudor Deliu şi Raisa Apolschi, care
urmează a fi examinată în şedinţa plenară a Curţii din 20 septembrie 2011.
La 6 septembrie 2011 deputatul în Parlament Vladimir Voronin a
depus la Curtea Constituţională o scrisoare deschisă axată pe problemele ce ţin de obiectul acestei sesizări.
Pe marginea scrisorii deschise, la 7 septembrie 2011, judecătorul
Victor Puşcaş a adresat plenului Curţii un demers, prin care a solicitat
iniţierea procesului contravenţional (administrativ) în temeiul art.82
alin.(1) lit.(b) din Codul jurisdicţiei constituţionale.
2. Conform prevederilor art.134 din Constituţie, Curtea Constituţională – unica autoritate de jurisdicţie constituţională din Republica Moldova – este independentă de orice altă autoritate publică şi se supune
numai Constituţiei. Din această prevedere rezultă cu certitudine că orice
imixtiune în activitatea Curţii Constituţionale din partea oricărei autorităţi sau persoane publice ori private este inacceptabilă. În scopul garantării independenţei Curţii Constituţionale şi a judecătorilor ei, Codul
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jurisdicţiei constituţionale, la lit.(b) alin.(1) art.82, prevede răspundere
administrativă (contravenţională) sub formă de amendă de pînă la 25 salarii minime pentru imixtiune în activitatea procedurală a judecătorilor
Curţii Constituţionale, încercare de a exercita influenţă asupra lor prin
metode neprocedurale.
3. Curtea Constituţională constată că scrisoarea deschisă a deputatului în Parlament Vladimir Voronin reprezintă prin sine o încercare
de a exercita presiuni asupra Curţii Constituţionale în legătură cu examinarea cauzei privind interpretarea art.78 din Constituţie.
Pasajul: „Sînt ferm convins că Înalta Curte nu va permite să fie antrenată în jocuri politice şi nu va permite o interpretare a Legii Supreme
care ar veni în contradicţie cu însăşi Constituţia şi nu va admite modificarea mecanismului de alegere a şefului statului printr-o lege organică.” este înţeles de Curte ca o încercare a autorului, care nu este parte
în procesul pentru interpretarea prevederilor art.78 din Constituţie, de
a influenţa judecătorii constituţionali ca la adoptarea hotărîrii asupra
cauzei respective să opteze pentru soluţia sugerată prin scrisoare.
Mai mult decît atît, pasajul din scrisoare „În caz contrar, aceasta
va fi o lovitură de nereparat nu numai pentru autoritatea Curţii, dar
şi va afecta integritatea Legii Supreme în stat şi statalitatea Republicii
Moldova, permiţînd uzurparea puterii de stat” sună ca o ameninţare
la adresa Curţii, fiind calificată de Curte ca o sfidare a autorităţii sale.
Avînd în vedere statutul autorului declaraţiilor enunţate: ex-Preşedinte al Republicii Moldova, actualmente deputat şi preşedinte al
unei formaţiuni politice, ce deţine 42 de mandate în Parlament, precum şi mediatizarea masivă a acestor declaraţii de către autorul însuşi,
Curtea Constituţională califică acţiunile respective drept imixtiune în
activitatea sa jurisdicţională prin metode neprocedurale, acţiuni ce se
încadrează în limitele prevederilor art.82 alin.(1) lit.(b) din Codul jurisdicţiei constituţionale şi ale Codului contravenţional.
4. Totodată, Curtea Constituţională constată că autorul scrisorii deschise dl Vladimir Voronin, în calitate de deputat, dispune de imunitate
parlamentară conform art.70 alin.(3) din Constituţie şi art.10 din Legea
despre statutul deputatului în Parlament nr.39 din 07.04.94. Prevederile
menţionate reglementează o procedură specială de angajare a răspunderii
contravenţionale pentru persoanele asupra cărora se răsfrînge imunitatea
parlamentară. În circumstanţele descrise Curtea consideră raţional să se
limiteze la aprecierea scrisorii deschise ca o încercare de a influenţa judecătorii constituţionali prin metode neprocedurale, calificînd această acţiune drept imixtiune în activitatea jurisdicţională a Curţii Constituţionale.
În baza celor expuse, în conformitate cu art.26 din Legea cu privire la
Curtea Constituţională, art.64, art.81 alin.(1) şi art.82 alin.(1) lit.(b) din
Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională
325

DECIDE:
1. Se califică drept imixtiune în activitatea jurisdicţională a Curţii
Constituţionale scrisoarea deschisă a deputatului în Parlament Vladimir
Voronin din 6 septembrie 2011.
2. Prezenta decizie este definitivă, intră în vigoare la data adoptării şi
se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 7 septembrie 2011.
Nr.2.

Dumitru PULBERE

NU ÎNCĂLCAŢI INDEPENDENŢA
JUDECĂTORILOR CONSTITUŢIONALI
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 Constituţiei.
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 admisibilităţii 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 Preşedintelui Curţii Constituţionale 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 că interpretarea prevederilor Constituţiei Republicii Moldova de către colaboratorii curţilor constituţionale din
alte state este o implicare în independenţa Curţii Constituţionale a Moldovei, iar acţiunile unilaterale ale preşedintelui Curtii pot duce la încălcarea independenţei judecătorilor constituţionali.
Judecător la Curtea Constituţională
Septembrie 2011
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Victor PUŞCAŞ

HOTĂRÎRE
privind controlul constituţionalităţii articolului 18 alin.(3) din
Legea nr.152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al
Justiţiei (Sesizarea nr.21a/2011) nr. 15 din 13.09.2011
Monitorul Oficial nr.166-169/22 din 07.10.2011
***
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională, statuînd în componenţa:
Dl Dumitru PULBERE, preşedinte,
Dl Alexandru TĂNASE, judecător-raportor,
Dl Victor PUŞCAŞ,
Dna Elena SAFALERU,
Dna Valeria ŞTERBEŢ, judecători,
cu participarea dnei Dina Musteaţă, grefier,
Avînd în vedere sesizarea depusă la 11 iulie 2011, înregistrată la aceeaşi dată, completată la 22 iulie 2011 şi concretizată la 28 iulie 2011,
Examinînd sesizarea menţionată la 13 septembrie 2011 în şedinţă plenară publică,
Avînd în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberînd la 13 septembrie 2011 în şedinţă plenară închisă,
Pronunţă următoarea hotărîre, adoptată la această dată:
PROCEDURA
1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 11 iulie 2011 în temeiul articolelor 25 alin.(1) lit.g) din Legea cu
privire la Curtea Constituţională şi 38 alin.(1) lit.g) din Codul jurisdicţiei
constituţionale de deputatul în Parlament, dl Serghei Sîrbu, privind controlul constituţionalităţii articolului 18 alin.(3) din Legea nr.152-XVI din
8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei, potrivit căruia „[...]
Absolvenţii care nu au promovat concursul pentru suplinirea funcţiilor de
judecător, respectiv de procuror, sînt obligaţi să participe la concurs timp
de 3 ani după absolvirea Institutului. La expirarea acestui termen, absolventul nu mai poate participa la concurs în baza mediei generale obţinute
la examenele de absolvire a Institutului [...]”.
2. Autorul sesizării a pretins, în special, că restricţionarea dreptului
absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei de a participa la concursul
pentru suplinirea funcţiilor de judecător, respectiv de procuror, la o perioadă de 3 ani, care începe a curge din momentul absolvirii acestei instituţii, încalcă dreptul de proprietate, dreptul la instruire şi dreptul de a
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accede la o funcţie publică, fiind incompatibilă cu prevederile articolelor
16, 35 alin.(1), 39 alin.(2), 46 şi 54 din Constituţie.
3. La 22 iulie 2011 sesizarea a fost completată cu argumente adiţionale.
4. Prin decizia Curţii Constituţionale din 26 iulie 2011 sesizarea a fost
declarată admisibilă, fără a prejudicia fondul cauzei.
5. La 28 iulie 2011 autorul sesizării a concretizat obiectul acesteia, solicitînd Curţii Constituţionale să supună controlului constituţionalităţii
întreg cuprinsul alineatului (3) al articolului 18 din Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei.
6. În procesul examinării sesizării, Curtea Constituţională a solicitat
opiniile Parlamentului şi Guvernului.
7. În şedinţa plenară publică a Curţii, autorul sesizării a fost reprezentat de dl Gheorghe Mîţu. Parlamentul a fost reprezentat de dnii Ion
Creangă, şef al Direcţiei juridice a Secretariatului Parlamentului şi Sergiu
Chirică, consultant principal în cadrul aceleiaşi direcţii. Guvernul a fost
reprezentat de dl Vladimir Grosu, viceministru al justiţiei.
LEGISLAŢIA PERTINENTĂ
8. Prevederile relevante ale Constituţiei sînt următoarele:
Articolul 4
Drepturile şi libertăţile omului
„(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală
a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica
Moldova este parte.
(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la
drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările internaţionale.”
Articolul 16
Egalitatea
„(1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.
(2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt 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.”
Articolul 35
Dreptul la învăţătură
„(1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţămîntul general obligatoriu, prin învăţămîntul liceal şi prin cel profesional, prin învăţămîntul
superior, precum şi prin alte forme de instruire şi de perfecţionare. [...]”
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Articolul 39
Dreptul la administrare

„[...]
(2) Oricărui cetăţean i se asigură, potrivit legii, accesul la o funcţie publică.”
Articolul 46
Dreptul la proprietate privată şi protecţia acesteia
„(1) Dreptul la proprietate privată, precum şi creanţele asupra statului
sînt garantate.
(2) Nimeni nu poate fi expropriat decît pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire. [...]”
Articolul 54
Restrîngerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi
„[...]
(2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrîngeri decît celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sînt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării,
ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor,
protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.[...]”
9. Prevederile relevante ale Legii nr.152-XVI din 8 iunie 2006 privind
Institutul Naţional al Justiţiei (M.O. nr.102-105/484, 2006) sînt următoarele:
Articolul 1
Scopul legii
„Scopul prezentei legi este constituirea Institutului Naţional al Justiţiei şi determinarea statutului lui juridic, stabilirea principiilor de organizare şi funcţionare a acestuia, a modului de formare iniţială a viitorilor
judecători şi procurori şi de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor în funcţie, a altor persoane care contribuie la înfăptuirea justiţiei.”
Articolul 18
Numirea în funcţie
„(1) Absolvenţii Institutului sînt obligaţi să participe la concursul pentru suplinirea funcţiei de judecător, respectiv de procuror, în modul prevăzut de Legea cu privire la statutul judecătorului, respectiv de Legea cu
privire la Procuratură.
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(2) Absolvenţii care participă la concurs aleg, în ordinea descrescătoare a mediei generale obţinute la examenele de absolvire, posturile de
judecător, respectiv de procuror scoase la concurs.
(3) Absolvenţii care nu au promovat concursul pentru suplinirea
funcţiilor de judecător, respectiv de procuror sînt obligaţi să participe la concurs timp de 3 ani după absolvirea Institutului. La expirarea
acestui termen, absolventul nu mai poate participa la concurs în baza
mediei generale obţinute la examenele de absolvire a Institutului.
(4) În cazul în care absolventul, din motive neîntemeiate, nu participă
la concursul pentru suplinirea funcţiilor de judecător, respectiv de procuror, Consiliul poate solicita restituirea în contul Institutului a bursei
primite pe perioada formării iniţiale.”
10. Prevederile relevante ale Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire
la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (M.O. nr.230-232/840,
2008) sînt următoarele:
Articolul 2
Noţiuni de bază
„[...]
funcţie publică – ansamblul atribuţiilor şi obligaţiilor stabilite în temeiul legii în scopul realizării prerogativelor de putere publică; [...]
funcţie de demnitate publică – funcţie publică ce se ocupă prin mandat obţinut direct în urma alegerilor organizate sau, indirect, prin numire
în condiţiile legii;”
11. Prevederile relevante ale Legii nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (M.O. nr.194196/637, 2010) sînt următoarele:
Articolul 3
Sfera de aplicare a prezentei legi
„(1) Prevederile prezentei legi se aplică persoanelor cu funcţii de demnitate publică specificate în anexă la prezenta lege. [...]”
Articolul 6
Ocuparea funcţiei de demnitate publică
„(1) Ocuparea funcţiei de demnitate publică are loc prin alegeri sau
prin numire, în condiţiile legii. [...]
(4) Pentru ocuparea unor funcţii de demnitate publică prin numire se
organizează concurs în condiţiile legii. [...]”
12. Prevederile relevante ale Legii nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (M.O. nr.59-60/664, 1995; republicată în
M.O. nr.117-119/946, 2002) sînt următoarele:
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Articolul 6
Condiţiile pentru a candida la funcţia de judecător
„(1) La funcţia de judecător poate candida persoana care deţine cetăţenia Republicii Moldova, are domiciliul în ţară şi întruneşte următoarele
condiţii:
a) are capacitate de exerciţiu;
b) este licenţiată în drept;
c) a absolvit Institutul Naţional al Justiţiei;
d) nu are antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie;
e) cunoaşte limba de stat;
f) este aptă din punct de vedere medical să exercite funcţia, conform
atestatului medical de sănătate eliberat de comisia specializată a Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.”
13. Prevederile relevante ale Legii nr.294-XVI din 25 decembrie 2008
cu privire la Procuratură (M.O. nr.126-128/418, 2010) sînt următoarele:
Articolul 36
Condiţiile de numire în funcţia de procuror
„(1) Poate fi numită în funcţia de procuror persoana care întruneşte
următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova şi este domiciliată pe teritoriul
ei;
b) are capacitate de exerciţiu deplină;
c) este licenţiată în drept;
d) are vechimea în muncă necesară pentru a fi numită în funcţia respectivă şi se bucură de o bună reputaţie sau a absolvit cursurile de formare iniţială a procurorilor la Institutul Naţional al Justiţiei;
e) nu are antecedente penale;
f) cunoaşte limba de stat;
g) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuţiilor.”
14. Prevederile relevante ale Convenţiei Europene pentru Apărarea
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, amendată prin protocoalele adiţionale la această convenţie (încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950 şi ratificată de Republica Moldova prin Hotărîrea Parlamentului nr.1298-XIII din 24 iulie 1997, M.O. nr.54-55/502, 1997), în continuare
– „Convenţia Europeană”, sînt următoarele:
Articolul 1
din Protocolul adiţional Protecţia proprietăţii
„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decît pentru cauză de
331

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.”
Articolul 2 din Protocolul adiţional
Dreptul la instruire
„Nimănui nu i se poate refuza dreptul la instruire. Statul, în exercitarea funcţiilor pe care şi le va asuma în domeniul educaţiei şi învăţămîntului, va respecta dreptul părinţilor de a asigura această educaţie şi acest
învăţămînt conform convingerilor lor religioase şi filozofice.”
ÎN DREPT
15. La 8 iunie 2006 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea
nr.152-XVI privind Institutul Naţional al Justiţiei.
16. La 31 martie 2009, odată cu absolvirea primei promoţii a Institutului Naţional al Justiţiei, a intrat în vigoare cerinţa absolvirii acestei instituţii pentru a candida la funcţia de judecător/procuror.
17. Autorul sesizării consideră că restricţionarea dreptului absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei de a participa la concursul pentru
suplinirea funcţiilor de judecător, respectiv de procuror, la o perioadă
de 3 ani, care începe a curge din momentul absolvirii acestei instituţii,
contravine prevederilor articolelor 16, 35 alin.(1), 39 alin.(2), 46 şi 54 din
Constituţie, precum şi articolelor 1 şi 2 din Protocolul adiţional la Convenţia Europeană.
18. Curtea reţine că prerogativa care i-a fost acordată prin articolul
135 alin.(1) lit.a) din Constituţie presupune stabilirea corelaţiei dintre
normele legislative şi textul Constituţiei, ţinînd cont de principiul supremaţiei acesteia.
19. În acelaşi timp, Curtea notează că, prin decizia din 26 iulie 2011 cu
privire la admisibilitatea sesizării, a abordat problema de constituţionalitate atît prin prisma principiilor consacrate în Constituţie şi în dreptul intern, cît şi a celor statuate în dreptul internaţional şi în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (în continuare „Curtea Europeană”).
20. În acest sens, Curtea a reţinut că articolul 4 din Constituţie dispune că:
„[...] dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă [...] cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte. [...]”
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21. În ceea ce priveşte aplicarea articolului 4 din Constituţie, prin
Hotărîrea nr.55 din 14 octombrie 1999 privind interpretarea unor prevederi ale articolului 4 din Constituţia Republicii Moldova (M.O. nr.118119/64,1999), Curtea Constituţională a statuat că:
„[...] această prevedere comportă consecinţe juridice, presupunînd,
mai întîi, că organele de drept, inclusiv Curtea Constituţională [...], sînt
în drept să aplice în procesul examinării unor cauze concrete normele
dreptului internaţional [...], acordînd, în caz de neconcordanţă, prioritate prevederilor internaţionale. [...]”
22. În aceeaşi ordine de idei, în Hotărîrea nr.10 din 16 aprilie 2010
pentru revizuirea Hotărîrii nr.16 din 28 mai 1998 „Cu privire la interpretarea art.20 din Constituţia Republicii Moldova” în redacţia Hotărîrii
nr.39 din 9 iulie 2001 (M.O. nr.58-60/9, 2010), Curtea Constituţională a
menţionat că:
„[...] practica jurisdicţională internaţională [...] este obligatorie
pentru Republica Moldova, ca stat care a aderat la Convenţia europeană
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. [...]”
23. În ceea ce priveşte aprecierea juridică a problemelor de compatibilitate cu prevederile Constituţiei şi ale Convenţiei Europene, Curtea
Constituţională consideră relevante Hotărîrile nr.9 din 20 mai 2008 (M.O.
nr.99-101/7, 2008), nr.26 din 23 noiembrie 2010 (M.O. nr.235-240/27,
2010) şi nr.30 din 23 decembrie 2010 (M.O. nr.1-4/2, 2011).
24. Astfel, prin Hotărîrea nr.9 din 20 mai 2008 asupra excepţiei de neconstituţionalitate a prevederii pct.3) alin.(1) art.401 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova, Curtea Constituţională a analizat
accesul părţii vătămate la justiţia penală prin prisma drepturilor procedurale garantate de articolele 2 şi 3 din Convenţia Europeană:
„[...] Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale admite stabilirea prin legislaţia internă a limitărilor dreptului de acces la o instanţă judiciară cu condiţia ca limitările să
nu afecteze dreptul în substanţa sa, să urmărească un scop legitim, să
existe un raport de proporţionalitate între măsurile restrictive şi scopul urmărit.
Curtea reţine că această condiţie nu este respectată prin prevederea
pct.3) alin.(1) art.401 CPP şi subliniază că este responsabilitatea statului
ca prin legislaţia sa să instituie toate garanţiile necesare pentru ca persoana să se simtă protejată, oferindu-i şansa sigură de a-şi revendica în
justiţie un drept constituţional lezat, indiferent de faptul dacă este inculpat sau parte vătămată, dacă procesul a fost declanşat la iniţiativa sa sau
a altei persoane. [...]”
25. Prin Hotărîrea nr.26 din 23 noiembrie 2010 asupra excepţiei de
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neconstituţionalitate a prevederilor alin.(6) al articolului 63 din Codul
de procedură penală, Curtea Constituţională a examinat în mod prioritar constituţionalitatea normei în cauză prin prisma compatibilităţii cu
drepturile garantate de Convenţia Europeană şi cu jurisprudenţa Curţii
Europene în domeniu. Astfel, Curtea a notat că:
„[...] Potrivit alin.(1) art.4 din Constituţie, Curtea Constituţională are
obligaţia de a interpreta şi aplica dispoziţiile constituţionale privind
drepturile şi libertăţile omului în concordanţă cu Declaraţia Universală
a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica
Moldova este parte. Norma constituţională nu obligă Curtea să acorde
prioritate prevederilor tratatelor internaţionale, la care Republica Moldova este parte, ci o obligă să ţină cont de ele în procesul interpretării
normelor constituţionale.
În baza acestui raţionament, Curtea Constituţională va analiza textul
contestat din lege, raportat la circumstanţele concrete ale cauzei penale,
prin prisma normelor constituţionale invocate de autorul sesizării, luînd
în considerare prevederile Convenţiei şi jurisprudenţa în domeniu a Curţii Europene a Drepturilor Omului. [...]”
26. De asemenea, prin Hotărîrea nr.30 din 23 decembrie 2010 pentru
controlul constituţionalităţii art.16 alin.(1) lit.g) din Legea nr.1453-XV din
8 noiembrie 2002 cu privire la notariat, cu modificările şi completările
ulterioare, Curtea a reconfirmat acelaşi principiu de aplicabilitate directă a Convenţiei Europene şi a jurisprudenţei Curţii Europene în materia
interpretărilor şi soluţiilor constituţionale:
„[...] Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în jurisprudenţa sa, a
decis că este admisibil un tratament diferenţiat bazat pe o caracteristică
legată de vîrstă atunci cînd, avînd în vedere natura unei activităţi profesionale sau condiţiile de exercitare a acesteia, caracteristica în cauză
constituie o cerinţă profesională esenţială şi determinantă.
Cu privire la notari, medicii licenţiaţi, avocaţi etc. şi alte profesii liberale Curtea Europeană a statuat că aceştia pot pretinde cel puţin anumite
drepturi specifice în sensul Convenţiei şi competenţa acestora este destul
de limitată, de strictă interpretare (cauza O.V.R. v. Rusia, nr.44319/98). În
cauza X v. Republica Federativă a Germaniei, nr.8410/78, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat că diferenţa faptică ce ar exista
între situaţia notarilor şi situaţia altor liber-profesionişti este pe deplin
justificată, avînd în vedere că notarii exercită funcţiile speciale de înfăptuire a justiţiei şi beneficiază de competenţe quasi-exclusive de înregistrare a actelor. [...]”
27. Guvernul, în opinia scrisă prezentată Curţii şi menţinută în şedinţa publică, referindu-se la jurisprudenţa Curţii Constituţionale, solicită
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Curţii nu numai să ia în considerare raţionamentele Curţii Europene, dar
şi să aplice aceleaşi principii şi să argumenteze în modul potrivit.
28. Curtea acceptă concluzia Guvernului că, apreciind în cumul raţionamentele rezultate din jurisprudenţa Curţii Constituţionale, urmează
a se deduce că jurisprudenţa Curţii Europene şi prevederile Convenţiei
Europene nu numai că au o relevanţă şi orientează una sau o altă soluţie
a Curţii Constituţionale, dar în anumite circumstanţe joacă rolul principal şi direcţionează examinarea litigiului constituţional. În special, acest
lucru este valabil atunci cînd litigiul constituţional priveşte în substanţă
problema garantării sau respectării unui drept constituţional consacrat
de Constituţie şi de Convenţia Europeană.
29. Prin urmare, Curtea Constituţională va analiza textul contestat din
lege prin prisma normelor constituţionale invocate de autorul sesizării,
luînd în considerare prevederile Convenţiei Europene şi jurisprudenţa în
domeniu a Curţii Europene.
30. În acest context, Curtea reţine faptul că articolele 16 şi 54 din Constituţie nu au o semnificaţie autonomă şi urmează a fi examinate prin
raportare la un drept fundamental garantat de Constituţie. Prin urmare,
avînd în vedere argumentele autorului sesizării, Curtea va examina pretinsa încălcare a articolului 46 combinat cu articolul 54 din Constituţie,
încălcarea articolului 35 din Constituţie separat, iar încălcarea articolului
39 combinat cu articolul 16 din Constituţie.
I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 46 COMBINAT
CU ARTICOLUL 54 DIN CONSTITUŢIE
31. Autorul sesizării pretinde că norma supusă controlului constituţionalităţii încalcă articolul 46 din Constituţie, care prevede următoarele:
„(1) Dreptul la proprietate privată, precum şi creanţele asupra statului
sînt garantate.
(2) Nimeni nu poate fi expropriat decît pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.”
A. Argumentele autorului sesizării
32. Autorul sesizării consideră că norma articolului 46 din Constituţie
urmează a fi aplicată în coroborare cu prevederile articolului 1 din Protocolul nr.1 la Convenţia Europeană, care garantează dreptul de proprietate, şi jurisprudenţa Curţii Europene în domeniu.
33. Potrivit autorului sesizării, în lumina jurisprudenţei Curţii Europene, atestatul de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei dă naştere
pentru titularul său la o „speranţă legitimă” şi rezonabilă cu privire la posibilitatea obţinerii venitului ce rezultă din exerciţiul activităţii care-i face
obiectul, fiind astfel un „bun” în sensul dreptului protejat de articolul 1
din Protocolul nr.1 la Convenţia Europeană.
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34. În acest context, autorul sesizării susţine că privarea titularilor
atestatului de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei de dreptul de a
participa la concurs după expirarea unei perioade atît de scurte de timp
constituie o restrîngere a dreptului de proprietate care, deşi prevăzută de
lege, nu este făcută pentru un interes de utilitate publică şi nu este proporţională, nefiind astfel necesară într-o societate democratică.
35. În acelaşi timp, autorul sesizării menţionează că Legea nr.544-XIII
din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului şi Legea nr.296-XVI
din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură nu restricţionează dreptul de a candida la funcţia de judecător/procuror cu expirarea unei anumite perioade din momentul absolvirii Institutului Naţional al Justiţiei şi
nu conţine nici o referinţă la Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei.
În opinia autorului sesizării, prevederea supusă controlului constituţionalităţii nu se încadrează în parametrii de tehnică legislativă, deoarece
Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei nu ar trebui să conţină prevederi referitoare la condiţiile de participare la concursul pentru suplinirea
funcţiei de judecător/procuror, acestea fiind obiectul de reglementare al
altor acte legislative.
36. De asemenea, autorul sesizării susţine că această situaţie este contrară principiului garantării drepturilor deja dobîndite, consacrat de teoria generală a dreptului, actele juridice naţionale şi internaţionale.
B. Argumentele autorităţilor
37. În şedinţa publică a Curţii, reprezentanţii Parlamentului şi Guvernului au pledat pentru excluderea absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei din categoria persoanelor care beneficiază de garanţiile articolului 46 din
Constituţie şi articolului 1 din Protocolul nr.1 la Convenţia Europeană. În
acest sens, aceştia au afirmat că raporturile dintre absolvenţii Institutului
Naţional al Justiţiei şi stat ţin de exercitarea unor funcţii sau atribuţii publice şi chiar dacă aparent ar putea implica interpretări prin prisma aplicabilităţii drepturilor omului, nu pot fi de jure incluse în sfera de reglementare a
articolelor care garantează drepturi şi libertăţi fundamentale.
38. Reprezentanţii Parlamentului şi Guvernului au contestat, de asemenea, că absolvenţii Institutului Naţional al Justiţiei ar avea un „bun”
în sensul articolului 46 din Constituţie şi articolului 1 din Protocolul nr.1
la Convenţia Europeană, afirmînd că atestatul de absolvire a Institutului
Naţional al Justiţiei ar fi un act administrativ şi că nu ar da naştere unor
„speranţe legitime” pentru titularii săi de a obţine o funcţie publică. În
opinia acestora, doar certitudinea obţinerii unui post public dă naştere
unei „speranţe legitime”.
39. În acelaşi sens, Parlamentul şi Guvernul consideră că, atunci cînd
o persoană aplică pentru studii la Institutul Naţional al Justiţiei, ea cu336

noaşte şi acceptă condiţiile impuse prin lege. Odată acceptate aceste
condiţii, ea nu mai poate pretinde anumite „speranţe legitime”, din moment ce îi este clar din lege că studiile la Institut nu îi oferă în fapt „accesul nelimitat” la o funcţie publică, ci o plasează în condiţii mai favorabile
la desfăşurarea concursului. În opinia acestora, prin instituirea unui termen de aplicare şi participare la concurs, norma contestată a echilibrat
situaţia cu accesul altor persoane (neabsolvenţi ai Institutului) la funcţia
de judecător/procuror şi a înlăturat un posibil monopol al absolvenţilor
Institutului în această sferă.
C. Aprecierea Curţii
1. Principii generale
40. În viziunea Curţii, este de netăgăduit că dreptul de proprietate,
garantat de articolul 46 din Constituţie, reprezintă, în substanţă, dreptul
persoanei la respectarea bunurilor sale, mobile şi imobile.
41. Ţinînd cont de constatările de la § 27-29 supra şi urmînd practica
sa anterioară (a se vedea § 19-26), Curtea va aplica raţionamentele degajate din jurisprudenţa Curţii Europene în acest domeniu.
42. În acest context, Curtea ţine să reamintească principiile generale
menţionate de Curtea Europeană în Hotărîrea Balan v. Moldova (cererea
nr.19247/03, hotărîrea din 29 ianuarie 2008):
„[...] 29. Curtea reiterează că articolul 1 al Protocolului nr.1 la Convenţie nu garantează dreptul de a dobîndi proprietăţi (a se vedea Kopecky
v. Slovacia [GC], nr.44912/98, §35, ECHR 2004-IX, şi Van der Mussele v.
Belgia, hotărîre din 23 noiembrie 1983, Seria A nr.70, p.23, §48). Mai mult,
„un reclamant poate pretinde o violare a articolului 1 al Protocolului nr.1
la Convenţie doar dacă şi în măsura în care deciziile contestate se referă
la „bunurile” sale în sensul acestei prevederi. „Bunurile” pot fi fie „bunuri
existente”, fie bunuri, inclusiv pretenţii, în privinţa cărora reclamantul
poate susţine că are cel puţin o „speranţă legitimă” că va obţine dobîndirea efectivă a unui drept de proprietate. Per a contrario, speranţa că va
fi recunoscut un drept de proprietate care nu a putut fi exercitat în mod
efectiv nu poate fi considerată un „bun” în sensul articolului 1 al Protocolului nr.1, la fel ca şi în cazul unei pretenţii condiţionate care poate dispărea ca rezultat al neîndeplinirii unei condiţii” (a se vedea Kopecky, citată mai sus, §35; Prince Hans-Adam II of Liechtenstein v. Germania [GC],
nr.42527/98, §§ 82-83, ECHR 2001-VIII; şi Gratzinger şi Gratzingerova v.
Republica Cehă (dec.) [GC], nr.39794/98, §69, ECHR 2002-VII).
30. Conceptul de „bun”, la care se face referire în prima parte a articolului 1 al Protocolului nr.1 la Convenţie, are un sens autonom care nu se limitează la proprietatea asupra unor bunuri materiale şi este independent
de clasificarea formală din dreptul naţional: unele drepturi şi interese care
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constituie patrimoniu pot fi, de asemenea, privite ca „drepturi de proprietate” şi, astfel, ca „bunuri” în sensul acestei prevederi. Chestiunea care
trebuie examinată în fiecare cauză este dacă circumstanţele cauzei, examinate în ansamblu, ofereau reclamantului un drept asupra unui interes
material protejat de articolul 1 al Protocolului nr.1 (a se vedea Iatridis v.
Grecia, [GC], nr.31107/96; Beyeler v. Italia [GC], nr.33202/96, §100, ECHR
2000-I; Broniowski v. Polonia [GC], nr.31443/96, §129, ECHR 2004-V; şi
Anheuser-Busch Inc. v. Portugalia [GC], nr.73049/01, §63, ECHR 2007-...).
31. În anumite circumstanţe, o „speranţă legitimă” de a obţine un
„bun” poate, de asemenea, să se bucure de protecţia articolului 1 al Protocolului nr.1 la Convenţie. Astfel, acolo unde interesul cu privire la proprietate face parte din natura pretenţiei, persoana care o invocă poate fi
privită ca avînd o „speranţă legitimă” dacă există o bază suficientă pentru acest interes în dreptul naţional, spre exemplu cînd există o jurisprudenţă stabilită a instanţelor judecătoreşti care s-o confirme (a se vedea
Kopecky, citată mai sus, §52). Totuşi, nu există o speranţă legitimă acolo
unde există o dispută privind interpretarea şi aplicarea corectă a legislaţiei naţionale şi unde pretenţiile reclamantului sînt ulterior respinse de
către instanţele judecătoreşti naţionale (a se vedea Kopecky, citată mai
sus, §50). [...]”
43. Aceleaşi principii au fost reiterate de Curtea Europeană în Hotărîrea Cazacu v. Moldova (cererea nr.40117/02, hotărîrea din 23 octombrie 2007, a se vedea §§ 37-38).
2. Aplicarea acestor principii în prezenta cauză
a) Dacă absolvenţii Institutului Naţional al Justiţiei au un „bun”, în
sensul articolului 46 din Constituţie şi articolului 1 din Protocolul nr.1
la Convenţia Europeană
44. Parlamentul şi Guvernul au contestat faptul că atestatul de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei şi speranţa titularilor acestora de a
obţine o funcţie publică constituie un „bun” în sensul articolului 46 din
Constituţie şi articolului 1 din Protocolul nr.1 la Convenţia Europeană.
45. Curtea Constituţională reiterează că, în jurisprudenţa sa, Curtea
Europeană a statuat, cu valoare de principiu, că noţiunea de „bunuri” din
articolul 1 din Protocolul nr.1 la Convenţia Europeană are o semnificaţie
autonomă, fiind independentă de clasificarea formală din dreptul naţional şi că aceasta nu se limitează numai la proprietatea asupra unor bunuri corporale. Astfel, chestiunea care trebuie examinată în fiecare cauză
este dacă circumstanţele cauzei, examinate în ansamblu, oferă persoanelor vizate un drept asupra unui interes material protejat de articolul 1
din Protocolul nr.1 la Convenţia Europeană.
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46. Curtea notează că, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene, licenţa
de a desfăşura o anumită activitate a fost în mod constant considerată un
„bun” în sensul articolului 1 din Protocolul nr.1 la Convenţia Europeană,
în măsura în care oferă persoanelor vizate un drept asupra unui interes
material şi aceasta indiferent de faptul dacă actul este de natură administrativă (a se vedea Bimer S.A. v. Moldova, nr.15084/03, §49, 10 iulie 2007
şi Megadat.com SRL v. Moldova, nr.21151/04, §§ 62-63, 8 aprilie 2008).
47. În acelaşi sens, Curtea Europeană a considerat că licenţa unui
avocat sau cea a unui expert contabil este un „bun” garantat de articolul
1 din Protocolul nr.1 la Convenţia Europeană, ţinînd cont de faptul că
implică elemente patrimoniale ce permit obţinerea unor venituri (a se
vedea H v. Belgia, hotărîre din 30 noiembrie 1987, Seria A nr.127-B, § 47,
şi van Marle şi alţii v. Olanda din 26 iunie 1986, Seria A nr.101, p.13, § 41).
48. Raţionînd mutatis mutandis, Curtea Constituţională consideră că
dreptul pe care îl implică deţinerea atestatului de absolvire a Institutului
Naţional al Justiţiei poate fi asimilat dreptului de proprietate consacrat
de articolul 46 din Constituţie şi articolul 1 din Protocolul nr.1 la Convenţia Europeană deoarece, graţie activităţii la care îi permite să acceadă, titularul acestuia are posibilitatea de a obţine venituri, implicînd astfel un
interes material în sensul dreptului garantat de Constituţie şi Convenţia
Europeană.
49. Curtea observă că alineatul (2) al articolului 18 din Legea privind
Institutul Naţional al Justiţiei dispune că „absolvenţii care participă la
concurs aleg, în ordinea descrescătoare a mediei generale obţinute la examenele de absolvire, posturile de judecător, respectiv de procuror scoase
la concurs”. În acest context, este evident că procedura în faţa Consiliului Superior al Magistraturii/Consiliului Superior al Procurorilor nu este
un concurs pentru accedere la funcţia de judecător/procuror, ci o procedură de repartizare a absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei în
instanţele de judecată/procuraturile din diferite localităţi în baza criteriului mediei generale obţinute la absolvire, după cum a recunoscut şi
reprezentantul Guvernului în şedinţa publică a Curţii.
50. Prin urmare, aşteptările absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei (de a accede la funcţia de judecător/procuror, avînd interesul material de a primi salariul, ca sursă principală de subzistenţă) se bazează
pe prevederi ale legislaţiei, care le oferă dreptul să obţină, în baza mediei
generale de la examenele de absolvire a Institutului, o funcţie salariată.
Curtea observă că aplicarea acestui articol este supusă nu unei condiţii de
accedere, cum ar fi studiile de specialitate, ci unui criteriu de departajare, atribuirea funcţiei fiind quasi-automată. Prin urmare, această situaţie
poate fi asimilată pentru absolvenţii Institutului Naţional al Justiţiei cu
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certitudinea ocupării unei funcţii, ceea ce constituie, precum recunoaşte
şi Guvernul, o „speranţă legitimă” (a se compara cu soluţia contrară din
cauza Kopecky, citată mai sus).
51. În lumina acestor constatări, Curtea consideră că absolvenţii Institutului au o „speranţă legitimă” să acceadă la funcţia salariată de judecător/procuror, deoarece legea prevede clar un astfel de drept, că această
„speranţă legitimă” implică un interes material, fiind astfel un „bun” în
sensul drepturilor protejate de articolul 1 din Protocolul nr.1 la Convenţia Europeană şi, prin urmare, garantat de articolul 46 din Constituţie.
52. Avînd în vedere constatările de mai sus, Curtea nu consideră necesar să examineze pretenţiile autorului sesizării sub aspectul principiului
garantării drepturilor deja dobîndite.
b) Dacă interdicţia de participare la concurs după expirarea termenului de trei ani este susceptibilă să constituie o ingerinţă în dreptul de proprietate al absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei şi calificarea situaţiei prin prisma articolului 1 din Protocolul nr.1 la Convenţia Europeană
53. Curtea notează că, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene, sistarea licenţei unui avocat, refuzul de a reînregistra un expert contabil sau
sistarea licenţei de administrare a unei afaceri constituie o ingerinţă în
dreptul la respectarea bunurilor, garantat de articolul 1 al Protocolului
nr.1 la Convenţia Europeană (a se vedea H v. Belgia, hotărîre din 30 noiembrie 1987, Seria A nr.127-B, § 47, şi Bimer S.A. v. Moldova, nr.15084/03,
§ 49, 10 iulie 2007).
54. Raţionînd mutatis mutandis şi ţinînd cont de constatările de la §§
48-51 supra, Curtea consideră că încetarea efectelor utile ale atestatului
de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei constituie o ingerinţă în
dreptul la respectarea bunurilor.
55. Curtea reiterează că, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene, o
astfel de ingerinţă ar constitui o încălcare a articolului 1 din Protocolul
nr.1 la Convenţia Europeană, cu excepţia cazului cînd este „prevăzută de
lege”, urmăreşte un scop sau scopuri „legitime” şi este „necesară într-o
societate democratică” pentru a atinge un astfel de scop sau scopuri.
56. Prin urmare, Curtea trebuie să stabilească dacă măsura aplicabilă
absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei ar putea rezulta într-o restrîngere nejustificată a dreptului lor de proprietate, în sensul articolului
54 din Constituţie şi jurisprudenţei Curţii Europene.
c) Dacă ingerinţa este prevăzută de lege
57. Curtea notează că ingerinţa are o bază legală, legalitatea nefiind
contestată de participanţi.
58. În acest context, urmînd principiile ce rezultă din jurisprudenţa
Curţii Europene, Curtea Constituţională va examina calitatea legii, şi
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anume dacă legea este destul de accesibilă, previzibilă şi clară. În opinia
sa scrisă, Guvernul susţine această abordare, recunoscînd în acest sens
că aceste condiţii de calitate a legii sînt impuse prin Constituţie şi Convenţia Europeană.
59. În acest sens, Curtea Constituţională se referă la principiile degajate din Hotărîrea Curţii Europene Busuioc v. Moldova (cererea
nr.61513/00, hotărîrea din 21 decembrie 2004):
„[...] 52. Una din cerinţele care rezultă din expresia „prevăzută de
lege” este previzibilitatea măsurii la care se referă. O normă nu poate fi
considerată „lege” decît dacă ea este formulată cu suficientă precizie,
astfel încît să permită persoanei să decidă comportamentul său: el sau
ea trebuie să poată – în caz de necesitate cu consultanţă corespunzătoare – să prevadă, în mod rezonabil, în dependenţă de circumstanţele cauzei, consecinţele care pot să rezulte dintr-o acţiune concretă. Nu
este necesar ca acele consecinţe să fie previzibile cu certitudine absolută:
experienţa arată că acest lucru este nerealizabil. În timp ce certitudinea
în lege este foarte dorită, ea poate duce la o rigiditate excesivă, atunci
cînd legea trebuie să facă faţă circumstanţelor care se schimbă. Prin urmare, multe legi sînt inevitabil formulate în termeni care, în măsură mai
mare sau mai mică, sunt vagi şi a căror interpretare şi aplicare este pusă
în sarcina practicii (a se vedea, spre exemplu, Rekvenyi v. Ungaria [GC],
nr.25390/94, § 34, ECHR 1999-III). [...]”
60. În acelaşi sens, în Hotărîrea Guţu v. Moldova (cererea nr.20289,
hotărîrea din 7 iunie 2007), Curtea Europeană a statuat că:
„[...] Expresia „prevăzută de lege” nu presupune doar corespunderea
cu legislaţia naţională, dar, de asemenea, se referă la calitatea acelei legislaţii (a se vedea Halford v. Regatul Unit, Rapoarte 1997-III, p.1017, §
49). Curtea reiterează că legislaţia naţională trebuie să indice cu o claritate rezonabilă scopul şi modalitatea de exercitare a discreţiei relevante acordate autorităţilor publice, pentru a asigura persoanelor nivelul
minim de protecţie la care cetăţenii au dreptul în virtutea principiului
preeminenţei dreptului într-o societate democratică (a se vedea Domenichini v. Italia, Rapoarte 1996-V, p.1800, § 33). [...]”
61. În opinia sa scrisă, Guvernul afirmă că legea care prevede restricţia este compatibilă cu condiţiile de calitate a unei legi, impusă prin Constituţie şi prin Convenţia Europeană, fiind accesibilă, previzibilă şi clară,
deoarece prevede clar consecinţele şi rezultatele îndeplinirii/neîndeplinirii acesteia.
62. Pe de altă parte, Curtea observă că articolele 6 din Legea cu privire
la statutul judecătorului şi 36 din Legea cu privire la Procuratură prevăd
cerinţa absolvirii Institutului Naţional al Justiţiei fără a impune anumite
condiţii de temporalitate.
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63. Curtea observă, de asemenea, că legislaţia nu prevede un mecanism ce ar institui un echilibru între numărul locurilor vacante de judecător/procuror scoase la concurs şi numărul persoanelor instruite în
cadrul Institutului Naţional al Justiţiei şi ar asigura angajarea acestora în
funcţiile pentru care au urmat o pregătire de specialitate de durată, finanţată din mijloace publice.
64. Constatările Curţii denotă că astfel legislaţia nu este suficient de
previzibilă în aplicarea sa, însă aceasta nu poate reprezenta în sine, în
această situaţie particulară ce face obiectul sesizării, un substrat suficient pentru a ajunge la concluzia că legislaţia nu corespunde criteriilor de
accesibilitate, claritate şi previzibilitate.
d) Scopul şi proporţionalitatea ingerinţei
65. Autorul sesizării consideră că prevederea contestată restrînge
exerciţiul drepturilor fundamentale, fără a exista un echilibru sau proporţionalitate între restrîngerea acestor drepturi şi scopul urmărit. În
opinia acestuia, norma supusă controlului constituţionalităţii instituie
o restrîngere nejustificată a drepturilor fundamentale şi nu corespunde
criteriilor prevăzute de articolul 54 din Constituţie:
„[...]
(2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrîngeri decît celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sînt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării,
ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor,
protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei. [...]”
66. În ceea ce priveşte scopul legitim urmărit prin ingerinţă, Curtea
nu poate accepta, în acest caz particular, argumentul Parlamentului şi
Guvernului că restricţiile impuse absolvenţilor Institutului Naţional al
Justiţiei servesc interesului public, în lumina constatărilor de mai jos.
67. Curtea, în această situaţie particulară, nu consideră pertinent
punctul de vedere al Parlamentului şi Guvernului că absolvenţii Institutului Naţional al Justiţiei sînt supuşi unei limitări rezonabile în timp
deoarece, după expirarea unui termen de 3 ani, ar exista „riscul decăderii
[lor] din punct de vedere profesional”.
68. În acest sens, Curtea reţine faptul că instruirea la Institutul Naţional al Justiţiei durează 18 luni după absolvirea studiilor superioare (cel
puţin 4 ani). Pe parcursul acestei instruiri, audienţii Institutului Naţional
al Justiţiei urmează stagii de practică în cadrul instanţelor judecătoreşti,
procuraturilor, organelor de urmărire penală şi birourilor de avocaţi.
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69. Fără a încerca să dea o apreciere calitativă instruirii oferite de Institutul Naţional al Justiţiei, Curtea relevă că nu are suficiente temeiuri
pentru a accepta argumentul Guvernului că aceste competenţe şi abilităţi profesionale, dobîndite în rezultatul unei instruiri de 18 luni, dispar
după alte 36 de luni sau sînt diminuate în aşa măsură încît să afecteze
interesul public.
70. Curtea observă că alineatul (3) al articolului 18 din Legea privind
Institutul Naţional al Justiţiei cuprinde două propoziţii şi că, în afară de
limitarea posibilităţii de a participa la concursul pentru funcţia de judecător/procuror după expirarea termenului de 3 ani, dispusă în propoziţia
a doua, acesta prevede în prima propoziţie şi obligaţia absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei care nu au promovat concursul de a participa pe parcursul a trei ani la concursurile pentru ocuparea funcţiilor de
judecător/procuror.
71. În acelaşi timp, deşi autorul a solicitat Curţii să declare neconstituţional integral alineatul (3) al articolului 18 din Legea privind Institutul
Naţional al Justiţiei, Curtea observă că, în conţinutul sesizării, completată şi concretizată, acesta a argumentat incompatibilitatea normei legale
cu Constituţia doar sub aspectul restricţionării dreptului de a candida la
funcţia de judecător/procuror după expirarea a trei ani.
72. În acest context, Curtea nu consideră întemeiată pretenţia autorului sesizării că prima propoziţie a alineatului (3) al articolului 18 din Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei, care prevede obligaţia impusă
absolvenţilor de a participa la concurs timp de trei ani după absolvirea
instituţiei, urmează a fi declarată neconstituţională odată cu cea de-a
doua propoziţie a aceluiaşi alineat, care prevede restricţionarea dreptului de a participa la concurs după expirarea acestui termen.
73. Contrar argumentelor autorului sesizării, Curtea consideră că
obligaţia generală impusă absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei
de a participa la concursul pentru suplinirea funcţiilor vacante de judecător/procuror este stabilită la alineatul (1) al articolului 18 din Lege. În
acest context, prima propoziţie a alineatului (3) al aceluiaşi articol nu
face decît să limiteze în timp această obligaţie pentru absolvenţii care
nu au promovat concursul şi nu poate fi considerată incompatibilă cu
prevederile constituţionale analizate.
74. Mai mult, Curtea observă că această obligaţie a absolventului este
asortată de posibilitatea pentru Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei,
prevăzută de alineatul (4) al aceluiaşi articol, de a sancţiona neonorarea acesteia din motive neîntemeiate prin solicitarea restituirii de către
absolvent în contul instituţiei a bursei primite pe perioada formării iniţiale. Prin urmare, statul a prevăzut şi alte pîrghii pentru a determina ab343

solvenţii Institutului Naţional al Justiţiei, în instruirea cărora a investit
mijloace publice, să participe la concursurile pentru ocuparea funcţiilor
pentru care au urmat o pregătire de specialitate de durată.
75. În acelaşi timp, Curtea consideră că obligaţia absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei, ca şi sancţiunea prevăzută de alineatul (4)
al articolului 18 din Lege, urmează a fi limitate în timp, astfel încît prima propoziţie a alineatului (3) al articolului 18 din Lege are dreptul la
existenţă separată de cea a propoziţiei a doua din acelaşi alineat, după
expirarea termenului de trei ani absolvenţii Institutului Naţional al Justiţiei urmînd să dispună doar de dreptul de a participa la concurs, fără a fi
obligaţi să o facă.
76. Pe de altă parte, luînd în consideraţie faptul că legislaţia nu reglementează un mecanism de verificare a validităţii competenţelor absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei după expirarea unui anumit termen rezonabil, astfel încît aceştia să poată participa la concursul pentru ocuparea
funcţiei de judecător/procuror în cadrul cotei locurilor vacante ce le sînt
rezervate, Curtea Constituţională consideră necesar să adopte o adresă.
77. Din motivele menţionate, Curtea consideră că norma conţinută
în propoziţia a doua a alineatului (3) al articolului 18 din Legea privind
Institutul Naţional al Justiţiei nu asigură un just echilibru între interesele
comunităţii şi cele ale absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei, impunîndu-le acestora o povară individuală excesivă. Prin urmare, aceasta
nu este compatibilă cu protecţia proprietăţii garantate de articolul 1 din
Protocolul nr.1 la Convenţia Europeană şi, implicit, de articolul 46 din
Constituţie.
II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 35 DIN CONSTITUŢIE
78. Autorul sesizării pretinde că norma supusă controlului constituţionalităţii încalcă, de asemenea, articolul 35 din Constituţie, care garantează dreptul la învăţătură, asigurat prin învăţămîntul
„[...] profesional, prin învăţămîntul superior, precum şi prin alte forme de instruire şi de perfecţionare”.
79. Potrivit autorului sesizării, aplicarea normei supuse controlului
constituţionalităţii generează situaţia în care, după expirarea termenului
de 3 ani din momentul absolvirii Institutului Naţional al Justiţiei, pentru
a putea candida la concursul pentru suplinirea funcţiei de judecător sau
procuror, titularii atestatelor de absolvire a acestuia urmează să participe din nou la admitere la aceeaşi instituţie, să frecventeze cursurile de
formare iniţială cu durata de 18 luni şi să susţină în mod repetat examenele de absolvire, situaţie pe care autorul sesizării o consideră contrară
Constituţiei .
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80. Parlamentul şi Guvernul consideră că în situaţia acestor „absolvenţi”, dreptul la educaţie este deja epuizat, deoarece acestora, prin definiţie, le-au fost deja garantate ambele drepturi „la educaţie” şi la „obţinerea unor avantaje din studii prin recunoaşterea oficială”.
81. Curtea observă că instruirea în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei are un regim special şi un statut special, deosebit de o instruire medie sau universitară, prin articolul 2 alin.(4) din Lege acesta fiind expres
exclus din sistemul naţional de învăţămînt şi educaţie.
82. În acest context, Curtea notează că, potrivit jurisprudenţei Curţii
Europene, dreptul enunţat de articolul 2 din Protocolul nr.1 la Convenţia Europeană vizează, în special, „învăţămîntul elementar şi nu studiile
superioare” (a se vedea Yanasik v. Turcia, cererea nr.14524/1989, decizia
Comisiei din 9 decembrie 1993, DR nr.37, p.14). În acelaşi sens, Curtea
Europeană a statuat că nu constituie un „refuz al dreptului la instruire
faptul de a limita accesul la studiile superioare chiar şi pentru candidaţii
care justifică un nivel suficient pentru a urma un asemenea învăţămînt
cu succes” (a se vedea X v. Marea Britanie, cererea nr.8844/1980, decizia Comisiei din 9 decembrie 1980, DR nr.23, p.228) şi că un stat nu este
obligat, în principiu, să organizeze „cursuri de reciclare” (a se vedea X v.
Belgia, cererea nr.7010/1973, decizia Comisiei din 29 septembrie 1975,
DR nr.3, p.162). Prin urmare, articolul 2 din Protocolul nr.1 la Convenţia
Europeană este a fortiori inaplicabil instruirii oferite în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei.
83. În contextul celor expuse, Curtea consideră că norma contestată este compatibilă cu dreptul la învăţătură garantat de articolul 35 din
Constituţie.
III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 39 COMBINAT
CU ARTICOLUL 16 DIN CONSTITUŢIE
84. Autorul sesizării pretinde că norma contestată încalcă articolul 39
alin.(2) din Constituţie, potrivit căruia:
„(2) Oricărui cetăţean i se asigură, potrivit legii, accesul la o funcţie
publică.”
85. De asemenea, potrivit autorului sesizării, norma contestată încalcă articolul 16 din Constituţie:
„(2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt 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.”
86. Autorul sesizării susţine că o asemenea limitare în timp a dreptului de a accede la o funcţie publică este unică în sistemul de drept al
Republicii Moldova, deoarece în afară de judecători şi procurori, acce345

sul la niciuna din funcţiile de demnitate publică nu este limitat în timp.
Acesta consideră că, astfel, norma supusă controlului constituţionalităţii
instituie un tratament diferenţiat în situaţii egale, fără ca să existe o motivare obiectivă şi rezonabilă, induce o disproporţionalitate între scopul
urmărit şi mijloacele utilizate şi încalcă, astfel, principiul egalităţii tuturor cetăţenilor, garantat de articolul 16 alin.(2) din Constituţie.
87. Parlamentul şi Guvernul consideră că dreptul garantat de alineatul (2) al articolului 39 din Constituţie nu este un drept ce nu poate fi restrîns, norma constituţională lăsînd la discreţia legislatorului reglementarea condiţiilor de accedere la funcţiile publice.
88. Curtea este de acord cu argumentul Parlamentului şi Guvernului
că o diferenţă de tratament bazată pe motive obiective şi rezonabile nu
poate fi considerată ca discriminare.
89. În acest context, Curtea notează că articolul 25 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice prevede că: „Orice cetăţean
are dreptul şi posibilitatea, fără nici una din discriminările la care se referă
art.2 şi fără restricţii nerezonabile, de a avea acces, în condiţii de egalitate,
la funcţiile publice din ţara sa”. Din această normă rezultă că dreptul de
accedere la o funcţie publică poate fi supus unor restrîngeri rezonabile.
90. De asemenea, articolul 2 din Pactul internaţional cu privire la
drepturile civile şi politice interzice discriminările bazate pe rasă, sex,
religie, opinie, avere, origine socială etc., dar nu interzice ca statele contractante să impună, pe cale legislativă, condiţii speciale pentru accederea la o funcţie publică, cum ar fi deţinerea anumitor competenţe lingvistice, cunoaşterea drepturilor civile, obligaţiile militare, limita de vîrstă,
aptitudinile fizice etc.
91. În aceeaşi ordine de idei, Curtea îşi reiterează poziţia expusă în
Hotărîrea nr.6 din 22 martie 2011 privind excepţia de neconstituţionalitate a art.62 alin.(1) lit.d) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 4 iulie 2008 (M.O. nr.46-52/8,
2011), atunci cînd a statuat că libertatea de alegere a muncii nu are semnificaţia că o persoană poate opta pentru exercitarea oricărei profesii
sau funcţii, indiferent de pregătirea sa profesională, calităţile morale şi
fizice pe care le are.
92. Curtea reaminteşte că principiul egalităţii consacrat de articolul
16 alin.(2) din Constituţie nu înseamnă uniformitate, ci presupune un
tratament egal în situaţii egale, iar pentru situaţii diferite – tratamentul
juridic poate fi diferit.
93. Curtea consideră că fiecare categorie de funcţie publică constituie
o situaţie diferită, care permite instituirea unui tratament juridic diferit
în ceea ce priveşte condiţiile de accedere.
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94. Prin urmare, Curtea consideră că norma contestată este compatibilă cu articolul 39 din Constituţie combinat cu articolul 16 din Constituţie.
Din aceste motive, în temeiul articolelor 140 din Constituţie, 26 din
Legea cu privire la Curtea Constituţională, 6, 61, 62 lit.a) şi 68 din Codul
jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională
HOTĂRĂŞTE:
1. Se recunoaşte constituţională sintagma „Absolvenţii care nu au promovat concursul pentru suplinirea funcţiilor de judecător, respectiv de
procuror sînt obligaţi să participe la concurs timp de 3 ani după absolvirea Institutului.” de la alineatul (3) al articolului 18 din Legea nr.152-XVI
din 8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei.
2. Se declară neconstituţională sintagma „La expirarea acestui termen, absolventul nu mai poate participa la concurs în baza mediei generale obţinute la examenele de absolvire a Institutului.” de la alineatul (3)
al articolului 18 din Legea nr.152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul
Naţional al Justiţiei.
3. Prezenta hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de
atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 13 septembrie 2011.
Nr.15.
JCC-06/21a

Dumitru PULBERE

Chişinău, 13 septembrie 2011
Parlamentul Republicii Moldova

ADRESĂ
Prin Hotărîrea nr.15 din 13 septembrie 2011, Curtea Constituţională a
declarat neconstituţională sintagma „La expirarea acestui termen [3 ani],
absolventul nu mai poate participa la concurs în baza mediei generale
obţinute la examenele de absolvire a Institutului.” de la alineatul (3) al
articolului 18 din Legea nr.152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei.
În acest context, Curtea Constituţională a constatat că legislaţia nu
reglementează un mecanism de verificare a validităţii competenţelor
absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei după expirarea unui anumit termen rezonabil, astfel încît aceştia să poată participa la concursul
347

pentru ocuparea funcţiei de judecător/procuror în cadrul cotei locurilor
vacante ce le sînt rezervate.
În acelaşi timp, Curtea a observat că legislaţia nu prevede un mecanism ce ar institui un echilibru între numărul locurilor vacante de judecător/procuror propuse pentru concurs şi numărul persoanelor instruite
în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei şi care ar asigura desemnarea
acestora în funcţiile pentru care au urmat o pregătire de specialitate de
durată, finanţată din mijloace publice.
În lumina celor expuse, în temeiul articolului 79 din Codul jurisdicţiei
constituţionale, Curtea consideră necesară soluţionarea acestor probleme de către Legislativ, inclusiv prin dezvoltarea mecanismului legal de
stabilire a coraportului dintre locurile vacante destinate absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei şi cele destinate altor categorii de persoane
admise la concurs, precum şi elaborarea unor reguli clare de determinare a opţiunii pentru propunerea locurilor vacante la fiecare categorie de
concurs – ordinar, prin derogare sau transfer.
În acest sens, Curtea solicită Parlamentului ca, în conformitate cu
prevederile articolului 281 din Legea cu privire la Curtea Constituţională,
să examineze prezenta adresă şi, în termen de 3 luni, să informeze Curtea
despre rezultatele examinării acesteia.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Dumitru PULBERE

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
Curtea Constituţională, prin Hotărîrea nr.15 din 13 septembrie 2011,
a declarat drept constituţională sintagma „Absolvenţii care nu au promovat concursul pentru suplinirea funcţiilor de judecător, respectiv de procuror sînt obligaţi să participe la concurs timp de 3 ani după absolvirea
Institutului.” şi neconstituţională sintagma „La expirarea acestui termen,
absolventul nu mai poate participa la concurs în baza mediei generale
obţinute la examenele de absolvire a Institutului” din alin.(3) art.18 din
Legea nr.152-XVI din 8 iunie 2006 „Privind Institutul Naţional al Justiţiei”
(în continuare – Legea nr.152).
Consider nefondate concluziile Curţii Constituţionale expuse în
această hotărîre din următoarele motive.
1. Contrar practicii sale anterioare şi prevederilor Constituţiei şi legislaţiei privind exercitarea jurisdicţiei constituţionale în Republica Moldova, Curtea a examinat cauza prioritar prin prisma Convenţiei Europene,
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fără a dezvolta normele constituţionale. În consecinţă, Curtea şi-a argumentat poziţia reproducînd pasaje din jurisprudenţa CtEDO, care sînt
corecte, însă se referă la alte circumstanţe, majoritatea nefiind relevante
pentru prezenta cauză. În final, Curtea a constatat că prevederea cuprinsă în propoziţia a doua a alin.(3) al art.18 din Lege „nu este compatibilă
cu protecţia proprietăţii garantată de articolul 1 din Protocolul nr.1 la
Convenţia Europeană şi, implicit, de articolul 46 din Constituţie”.
2. În opinia Curţii Constituţionale, atestatul de absolvire a Institutului
Naţional al Justiţiei reprezintă un „bun”, care este protejat de art.46 din
Constituţie şi de Convenţia europeană. Însă din nici o speţă examinată de
CtEDO, relevantă pentru prezenta cauză, nu se poate deduce că după criteriul temporal atestatul absolvenţilor reprezintă un bun în sensul art.9 şi
art.46 din Constituţie, precum şi al normelor Convenţiei Europene. Vom
atenţiona că în jurisprudenţa CtEDO sînt calificate fără rezerve ca „bunuri”, în sensul art.1 din Protocolul nr.1, doar acele acte, valoarea cărora
poate fi apreciată din punct de vedere economic şi sînt eliberate pentru
desfăşurarea unei afaceri private (de exemplu, licenţele privind activitatea
economică), cu privire la actele de studii însă CtEDO este foarte reticentă.
Curtea Constituţională a făcut eronat şi nejustificat o paralelă între
atestatul de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei (în continuare –
atestatul INJ) şi licenţele de avocat, notar sau expert contabil „care implică elemente patrimoniale, ce permit obţinerea unor venituri”. Aceste
licenţe nu certifică dreptul de a pretinde la aceste profesii, dar dreptul de
a le exercita. În cazul exercitării unei funcţii publice echivalentul licenţei constituie actul de numire în funcţie, pentru judecători, de exemplu,
hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii sau decretul Preşedintelui
Republicii Moldova. Doar aceste acte pot genera pentru titulari o „speranţă legitimă” privind obţinerea unor venituri în viitor. Atestatul INJ nu
este o licenţă, care implică elemente patrimoniale, ci un document, ce
permite participarea la concurs, care dobîndeşte elementele patrimoniale caracteristice unui „bun” doar după promovarea concursului şi desemnarea titularului în funcţie.
Sînt de părere că prin modul de abordare a statutului atestatului INJ
Curtea a ignorat totalmente rolul Consiliului Superior al Magistraturii în
desemnarea judecătorilor şi, ca urmare, prevederile alin.(1) art.22 din
Constituţie şi legislaţia în domeniu, care abilitează acest organ al autoadministrării judecătoreşti cu atribuţia de a asigura numirea judecătorilor
şi cu dreptul exclusiv de a desfăşura concursul pentru suplinirea funcţiilor de judecător. Din §49 al hotărîrii reiese că INJ, în ultimă instanţă,
numeşte în funcţie absolvenţii săi. În aceste condiţii, cu atît este mai inacceptabilă asimilarea actului de studii, ce permite participarea la con349

cursul pentru ocuparea unei funcţii publice, cu licenţa privind activitatea
economică.
Aceste argumente îşi găsesc sprijin în hotărîrea CtEDO cu privire la
speţa Marckx contra Belgiei §50, potrivit căreia „articolul 1 din Protocolul
nr.1 nu face decît să asigure dreptul la posesia neîngrădită a proprietăţii,
şi care se aplică doar unei proprietăţi a persoanei deja existente, şi respectiv acest articol nu garantează dreptul la obţinerea proprietăţii”.
Potrivit dreptului civil, în calitate de „bun” protejat de art.9 şi art.46
din Constituţie poate fi recunoscut orice lucru cu privire la care pot exista
drepturi şi obligaţii patrimoniale. Pînă la numirea posesorului în funcţie atestatul INJ nu are această calitate. Nici o lege şi nici o normă nu
poate oferi dreptul exclusiv sau preferenţial, sau certitudinea promovării
unui concurs, deoarece acest lucru ar contraveni sensului concursului ca
atare. Orice concurs presupune rezultate imprevizibile şi plasează candidaţii în condiţii egale doar în ceea ce priveşte speranţa de a obţine venituri după promovarea concursului, însă nu oferă certitudinea obţinerii
acestor venituri. Certitudinea obţinerii unei funcţii publice, prin urmare, existenţa unei „aşteptări legitime”, apare doar în situaţia cînd funcţia
publică este instituită prin numire, fără concurs, prin prevederea legii
(de exemplu, asigurarea interimatului de către un adjunct imediat după
declararea vacanţei funcţiei). Astfel, prin concluziile expuse în hotărîre,
Curtea Constituţională a ignorat propria jurisprudenţă privind protejarea dreptului de proprietate.
Pe parcursul activităţii sale Curtea Constituţională a pronunţat mai
mult de 50 de hotărîri, prin care a protejat dreptul de proprietate bazîndu-se pe normele constituţionale în acest domeniu (art.9, care consacră
principiile fundamentale privind proprietatea, art.33, privind proprietatea intelectuală, art.46, privind dreptul la proprietate privată şi protecţia
acesteia, art.127, privind proprietatea statului şi proprietatea unităţilor
administrativ-teritoriale).
3. Analizînd jurisprudenţa CtEDO, am ajuns la concluzia că în hotărîrea sa Curtea Constituţională nu a luat în considerare faptul că CtEDO
a acordat statelor dreptul de a impune cu referire la „bunuri” anumite
condiţii, de exemplu, de ordin temporal, sau restricţii. În acest sens este
concludent raţionamentul din speţa Kopecky contra Slovaciei, conform
căruia „speranţa că va fi recunoscut un drept la proprietate, care nu a putut fi exercitat în mod efectiv, nu poate fi considerată un „bun” în sensul
art.1 al Protocolului nr.1, la fel ca şi în cazul unei pretenţii condiţionate
care poate apărea ca rezultat al neîndeplinirii unei condiţii”, care a fost
citat în §41 al hotărîrii.
Problema este mult mai simplă decît a fost abordată de Curte, pen350

tru că prevederile supuse controlului de constituţionalitate nu limitează
dreptul de proprietate, ci limitează exercitarea în timp a acestui drept.
Articolul 6 alin.(2) din Legea cu privire la statutul judecătorului, care în
mod inexplicabil n-a fost citată de Curte la capitolul „Legislaţia pertinentă”, prevede următoarele: „Prin derogare de la prevederile alin.(1) lit.c),
poate candida la funcţia de judecător persoana care a activat cel puţin
ultimii 5 ani în calitate de deputat, membru al Curţii de Conturi, profesor
titular de drept în instituţiile de învăţămînt superior acreditate, procuror,
anchetator, ofiţer de urmărire penală, avocat, avocat parlamentar, notar,
jurisconsult, referent al judecătorului, executor judecătoresc, consultant
(consilier) al instanţei judecătoreşti sau grefier, precum şi în funcţiile de
specialitate juridică în aparatul Curţii Constituţionale, al Consiliului Superior al Magistraturii sau al autorităţilor publice, şi care a promovat examenul de capacitate, în condiţiile legii, în faţa colegiului de calificare. Numărul de locuri scoase la concurs pentru această categorie de candidaţi se
stabileşte de către Consiliul Superior al Magistraturii şi nu poate depăşi 20
la sută din numărul total de locuri într-o perioadă de trei ani.”
Astfel, în Republica Moldova, pentru a deveni judecător, este necesar
să absolveşti INJ sau să exerciţi una din funcţiile specificate în prevederile art.6 alin.(2) din lege.
Pentru aceste considerente, atestatul INJ putea fi recunoscut de Curte
ca un bun limitat în timp (3 ani) şi subordonat condiţiilor de reevaluare.
În fapt, prevederea supusă controlului de constituţionalitate nu privează titularul de atestatul INJ, aceasta limitează doar aplicarea lui necondiţionată, titularul care nu a participat sau nu a promovat concursul
fiind nevoit, după 3 ani, să repete studiile ori să dea examenul de capacitate pentru confirmarea studiilor.
Limitarea termenului de aplicabilitate necondiţionată a atestatului la
trei ani se încadrează în politica statului de a asigura sistemul judiciar cu
judecători competenţi, capabili să înfăptuiască justiţia cu imparţialitate
şi în strictă conformitate cu litera legii. În acest scop statul a prevăzut
atestarea judecătorilor prima dată la 6 luni, apoi la fiecare 3 ani pînă la
atingerea plafonului de vîrstă. Mai mult ca atît, termenul de valabilitate
al examenului de capacitate pentru persoanele ce participă la concurs cu
un stagiu profesional de 5 ani este de asemenea de 3 ani (alin.(5) art.20
din Legea nr.949 din 19.07.1996 „Cu privire la colegiul de calificare şi
atestare a judecătorilor”). Avînd în vedere că legislaţia se modifică permanent şi apar noi relaţii sociale, termenul de 3 ani (în opinia mea, destul
de lung pentru verificarea calificării profesionale) ţine de politica generală privind controlul calificării atît a aspiranţilor la funcţia de judecător,
cît şi a judecătorilor. Or este inadmisibil a privilegia aspiranţii la o funcţie
351

publică în raport cu cei care exercită zilnic o funcţie publică. Într-o astfel
de perspectivă, obligativitatea de a susţine periodic, la fiecare 3 ani, examenul de calificare nu poate fi pentru absolvenţii INJ „o povară individuală excesivă”, după cum a dedus Curtea în §77 al hotărîrii.
Din cele enunţate în alineatul precedent se poate conchide că normele supuse controlului de constituţionalitate corelează perfect cu cadrul
legal existent. Pe parcursul studiilor la INJ absolvenţii acestuia acumulează un stagiu profesional de 1,5 ani, la care se adaugă 3 ani de stagiu
profesional, în care absolvenţii sînt obligaţi să participe la concurs şi pot
exercita o funcţie prevăzută la alin.(2) art.6 din Legea cu privire la statutul
judecătorului. Astfel, absolvenţii acumulau stagiul necesar pentru susţinerea examenului de capacitate şi participau la concurs egal cu ceilalţi
pretendenţi, care aveau un stagiu de 5 ani, iar statul avea posibilitatea să
verifice periodic cunoştinţele dobîndite de ei la INJ. Or după 3 ani atestatul INJ nu-şi pierde valabilitatea, absolventul fiind în drept să-l prezinte
oricărui angajator ca pe orice diplomă de studii postuniversitare. Faptul
că unii absolvenţi ai INJ nu sînt numiţi în funcţie pe parcursul a trei ani
se explică prin aceea că legea, în mod paradoxal, nu prevede obligaţia
acestora de a accepta funcţia de judecător în localitatea propusă, deşi ei
sînt instruiţi din mijloacele statului şi remuneraţi pe parcursul studiilor
cu 0,5% din salariul judecătorului în exerciţiu.
4. De asemenea, considerăm neîntemeiată invocarea art.54 din Constituţie privind restrîngerea exerciţiului dreptului de a participa la concurs, după expirarea termenului de 3 ani, în baza mediei generale obţinute la examenele de absolvire a institutului.
Prevederile contestate, care impun restricţii privind participarea la
concurs şi posibilitatea de a ocupa funcţia de judecător fără o testare suplimentară doar pe parcursul a 3 ani după absolvirea institutului, nu sînt
noi, fiind stipulate din momentul adoptării legii. Prin urmare, în momentul înscrierii la INJ candidaţii la studii cunoşteau aceste condiţii şi, deci,
le-au acceptat.
5. Prin hotărîrea sa Curtea a creat o incertitudine legislativă, statul nemaiavînd posibilitatea de a controla cu o anumită periodicitate calificarea absolvenţilor INJ. Ca urmare, absolvenţii INJ, în baza mediei generale
obţinute la examene, vor putea participa la concurs oricînd, chiar şi după
10 ani de la absolvirea institutului. Statul nu mai poate verifica abilităţile
profesionale ale absolvenţilor INJ, care după absolvirea institutului nu au
activat în una din funcţiile prevăzute la alin.(2) art.6 din Legea cu privire
la statutul judecătorului.
Concluzia Curţii, prin care susţinerea repetată a examenului de capacitate după 3 ani de la absolvirea institutului este considerată ca o povară
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individuală excesivă pentru absolvenţii INJ, induce ideea că atestarea judecătorilor o dată la 3 ani este neconstituţională. Or, în prezent, conform
§69 din hotărîre, judecătorul care a absolvit INJ nu ar trebui să fie testat
periodic la fel ca ceilalţi judecători. În acelaşi sens, se poate deduce că
absolvenţii INJ nu sînt obligaţi să treacă instruirea periodică, aşa cum
prevede art.19 din Legea nr.152, conform căruia judecătorii trebuie să
audieze anual la INJ un curs de cel puţin 40 de ore.
Prin efectele hotărîrii Curţii, legea permite absolvenţilor INJ să participe la concurs în baza mediei generale obţinute la examene, însă nu-i
obligă, după expirarea termenului de 3 ani, să participe la concurs prin
susţinerea examenului de capacitate. Aceasta în pofida faptului că judecătorul, avînd în vedere importanţa funcţiei şi responsabilităţile sporite
care îi revin, trebuie să fie capabil să rezolve orice litigiu, oricît de dificil,
din prima zi cînd intră în exerciţiul funcţiei. Sînt ferm convins că nici un
stat nu şi-ar permite să numească în funcţia de judecător persoane, ale
căror capacităţi profesionale nu au fost supuse verificării periodice.
Desigur, există situaţii cînd absolventul INJ, din motive întemeiate: de
sănătate, concediu de maternitate şi întreţinere a copilului etc., nu poate
participa la concurs pe parcursul a trei ani. În acest caz Curtea trebuia
să sugereze Parlamentului, prin adresă, să reglementeze aceste situaţii,
pentru a permite INJ să testeze repetat cunoştinţele absolvenţilor săi şi să
prelungească termenul de participare la concurs. Aceste situaţii însă nu
pot fi invocate pentru fundamentarea neconstituţionalităţii prevederii
contestate, ele ţin de necesitatea perfecţionării legislaţiei.
Astfel, creînd condiţii pentru abuz din partea absolvenţilor INJ, Curtea nu numai că a încălcat principiul egalităţii candidaţilor la funcţia de
judecător, dar şi a eliminat prevederea despre controlul statului asupra
procesului de pregătire a cadrelor la INJ. În acelaşi sens, potrivit Legii cu
privire la Institutul Naţional al Justiţiei, cheltuielile pentru întreţinerea şi
funcţionarea institutului sînt acoperite de la bugetul de stat. Declarînd
neconstituţională prevederea legii, Curtea a exclus totodată obligaţia absolvenţilor, care din motive neîntemeiate nu au participat la concurs, de
a restitui cheltuielile suportate de către stat pentru instruirea lor.
În baza celor expuse, consider că prevederea legii trebuia să fie recunoscută constituţională.
JUDECĂTORUL CURŢII CONSTITUŢIONALE
13 septembrie 2011
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Victor PUŞCAŞ

COMENTARIU
la Opinia Separată din 13.09.2011
În scopul formării iniţiale a candidaturilor la funcţia de judecător şi la
funcţia de procuror, formării continue a judecătorilor în funcţie, precum
şi altor persoane care activează în sectorul justiţiei, prin Legea nr.152 din
08.06.2006 a fost constituit Institutul Naţional de Justiţie (INJ).
În corespundere cu Legea nr.76 din 21.04.2016 „cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti”, în Republica Moldova activează 461
de judecători (la situaţia din 01.04.2020) repartizaţi în judecătoriile: Chişinău, Bălţi, Anenii-Noi, Cimişlia, Edinet, Cahul, Căuşeni, Comrat, Criuleni, Străşeni, Soroca, Drochia, Hînceşti, Ungheni şi Orhei; 4 Curţi de
Apel şi Curtea Supremă de Justiţie. Evident, că două treimi de magistraţi
înfăptuiesc justiţia în judecătorii.
Pînă la formarea INJ, judecătoriile se completau cu persoane licenţiate
în drept, care aveau vîrsta nu mai puţin de 30 de ani şi vechime în muncă
de 5 ani de activitate juridică, şi susţineau examenul de capacitate.
Se numeau în funcţie pe un mandat de 5 ani, iar după expirarea lui,
se numeau în funcţia de judecător pîna la atingerea plafonului de vîrstă
– 65 ani.
După finisarea studiilor de 18 luni, absolvenţii INJ susţineau examenul de absolvire, şi erau obligaţi să participe la concurs pe durata termenului de 3 ani, şi să obţină funcţia de judecător în baza mediei generale a
cunoştinţelor obţinute la INJ.
În final, Parlamentul a fost 50/50 de acord atît cu HCC, cît şi cu Opinia
separată.
Constatăm că după pronunţarea HCC, Legea nr.152 din 08.06.2006 a
suferit mai multe modificări, ca în final să fie republicată în Monitorul Oficial nr.387/789 din 08.11.2016 cu toate modificările şi completările introduse, dîndu-se capitolelor, articolelor şi alineatelor o nouă numerotare.
În prezent, norma juridică contestată la CC RM, poate fi gasită în
art.27 al aceleiaşi legi, în redacţia legii nr.137 din 27.09.2018, cu următorul conţinut: „art.27. Participarea la concursul pentru suplinirea funcţiei
de judecător sau procuror. (1) Absolventul Institutului după absolvirea
cursurilior de formare iniţială, este obligat timp de 5 ani să participe la
concursul pentru funcţia de judecător sau procuror, în modul prevăzut
de legea nr.544 din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului şi, respectiv, de legea nr.3 din 23.02.2016 cu privire la Procuratură. (2) Dacă
absolventul Institutului nu participă la concursurile pentru suplinirea
funcţiei de judecător sau de procuror timp de cinci ani, după absolvirea
cursurilor de formare iniţială sau refuză nemotivat de cel mult două ori
funcţiile vacante propuse, acesta este exclus din registrul participanţilor
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la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător sau de procuror şi este obligat să restituie bursa achitată în condiţiile legii pe perioada
formării intiţiale. Excepţie se face pentru cei care nu participă la concurs
din motive obiective. (3) Absolventul INJ care a activat în funcţia de judecător sau procuror, sau în altă funcţie publică mai puţin de trei ani de la
numire, este obligat să restituie bursa achitată în condiţiile legii pe durata
formării iniţiale.”
Poate fi rezonabilă următoarea întrebare, care au fost motivele adevărate de a ridica plafonul de la trei la cinci ani?
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HOTĂRÎRE
pentru interpretarea prevederilor art.78 din Constituţia Republicii
Moldova nr. 17 din 20.09.2011
Monitorul Oficial nr.166-169/23 din 07.10.2011
***
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională în componenţa:
Dumitru PULBERE – preşedinte, judecător-raportor
Victor PUŞCAŞ – judecător
Petru RAILEAN – judecător
Elena SAFALERU – judecător
Valeria ŞTERBEŢ – judecător
Alexandru TĂNASE – judecător
grefier – Dina Musteaţa, cu participarea autorilor sesizării Mihai Ghimpu, Tudor Deliu, deputaţi în Parlament, reprezentantului permanent al
Parlamentului la Curtea Constituţională Ion Creangă, reprezentantului
Parlamentului Victor Popa, reprezentantului permanent al Guvernului la
Curtea Constituţională Oleg Efrim, conducîndu-se de prevederile art.135
alin.(1) lit.b) din Constituţie, art.4 alin.(1) lit.b) din Legea cu privire la
Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.b) şi art.16 alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat în şedinţă plenară deschisă dosarul
privind interpretarea art.78 din Constituţia Republicii Moldova.
Drept temei pentru examinarea cauzei a servit sesizarea deputaţilor
în Parlament Mihai Ghimpu, Tudor Deliu şi Raisa Apolschii, depusă la
6 aprilie 2011, în conformitate cu prevederile art.24 şi art.25 din Legea
cu privire la Curtea Constituţională, art.38 şi art.39 din Codul jurisdicţiei
constituţionale.
Prin decizia Curţii Constituţionale din 6 iunie 2011 sesizarea a fost acceptată spre examinare în fond şi înscrisă în ordinea de zi.
Examinînd materialele dosarului, audiind informaţia prezentată de
judecătorul-raportor, argumentele expuse de participanţii la proces,
Curtea Constituţională
A CONSTATAT:
1. În sesizarea depusă la 6 aprilie 2011 se solicită interpretarea prevederilor cuprinse în art.78 din Constituţie prin elucidarea următoarelor
aspecte:
– poate fi dizolvat Parlamentul repetat pentru acelaşi motiv: nealegerea Preşedintelui Republicii Moldova?
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– se aplică repetat procedura de alegere a Preşedintelui Republicii
Moldova prevăzută în art.78 din Constituţie după alegerea anticipată a
noului Parlament, precedentul fiind dizolvat în legătură cu imposibilitatea alegerii şefului statului?
– poate dezvolta Parlamentul prin lege organică un mecanism care ar
instituţionaliza o procedură ce ar asigura alegerea şefului statului şi nu ar
admite dizolvarea repetată a Parlamentului?
Drept temei pentru sesizare, după cum rezultă din conţinutul acesteia, a servit imposibilitatea alegerii Preşedintelui Republicii Moldova în
condiţiile stipulate de art.78 din Constituţie, cu votul a 3/5 din numărul
deputaţilor aleşi. Autorii consideră că soluţia acestei probleme, care este
de ordin politico-juridic, poate fi identificată prin interpretarea prevederilor constituţionale ale art.78.
Autorii solicită ca în procesul interpretării prevederilor constituţionale ale art.78 să se ia în consideraţie următoarele:
Circumstanţele pe care se întemeiază sesizarea sînt generate de modificările operate în art.78 din Constituţie prin Legea nr.1115 din 5 iulie
2000, proiectul căreia, avizat de Curtea Constituţională, prevedea alegerea Preşedintelui Republicii Moldova cu majoritatea voturilor deputaţilor
aleşi, prin amendamentele deputaţilor acest prag însă a fost ridicat la 3/5.
Imposibilitatea formării majorităţii parlamentare necesare pentru
alegerea Preşedintelui Republicii a creat o situaţie cînd funcţia de Preşedinte interimar poate fi exercitată nelimitat, făcînd posibilă dizolvarea
repetată a Parlamentului.
2. Art.134 din Constituţie consacră statutul Curţii Constituţionale,
desemnînd-o ca unica autoritate de jurisdicţie constituţională, independentă de orice altă autoritate publică, care se supune numai Constituţiei, avînd obligaţia de a garanta supremaţia ei prin atribuţiile statuate în
art.135 alin.(1) din Constituţie.
Potrivit art.135 alin.(1) lit.b) din Legea Fundamentală, atribuţia de interpretare a Constituţiei aparţine exclusiv autorităţii de jurisdicţie constituţională şi rezidă în stabilirea voinţei autentice a legislatorului, a sensului exact şi deplin al normelor constituţionale şi a aplicării lor corecte
în spaţiu şi în timp.
Curtea observă că dispoziţiile art.78 din Constituţie au fost interpretate sub diferite aspecte în jurisprudenţa sa anterioară statuată prin hotărîrile nr.39 din 04.12.2000213, nr.43 din 14.12.2000214, nr.45 din 18.12.2000215,
nr.4 din 26.12.2000216, nr.5 din 16.03.2010217.
213
214
215
216
217

M.O., 2000, nr.152-153, art.42
M.O., 2000, nr.163-165, art.47
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Pentru aceste considerente în continuare Curtea se va referi doar la
aspectele care nu au fost elucidate în hotărîrile sale anterioare în raport
cu întrebările formulate în sesizare.
3. Interpretarea Constituţiei reprezintă unul din mijloacele prin care
Curtea Constituţională garantează supremaţia Legii Supreme, asigurînd
unitatea dintre litera şi spiritul ei.
Prin dispoziţiile art.1 alin.(3) Constituţia stabileşte 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.
Art.5 alin.(1) din Constituţie statuează că democraţia în Republica
Moldova se exercită în condiţiile pluralismului politic, care este incompatibil cu dictatura şi totalitarismul.
Potrivit art.7, Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă.
Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică.
Prevederile Constituţiei se află într-o strînsă legătură logico-juridică,
interpretarea sensului exact al dispoziţiilor constituţionale şi a aplicabilităţii lor urmează a fi exercitată cu respectarea principiului unităţii materiei constituţionale.
Curtea apreciază că problemele abordate în sesizare urmează a fi elucidate prin prisma principiilor de bază ale Legii Fundamentale, a prevederilor constituţionale cuprinse în art.72 alin.(2), art.85 alin.(3) şi alin.(4),
art.90, precum şi a jurisprudenţei anterioare privind interpretarea art.78
din Constituţie.
4. Articolul 2 din Constituţie statuează că suveranitatea naţională
aparţine poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct şi
prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituţie. Potrivit art.60 din Constituţie, Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova. Odată cu învestirea sa Parlamentul are obligaţia de a forma organele statale pentru a asigura principiul
separaţiei puterilor, consacrat de art.6 din Constituţie. Una din obligaţiile fundamentale ale Parlamentului constituie alegerea Preşedintelui
Republicii Moldova.
Instituţia Preşedintelui Republicii Moldova este reglementată în capitolul V din Constituţie, alegerea Preşedintelui face obiectul art.78 din
Constituţie, pe care capitolul îl include.
Curtea relevă că Legea Supremă stipulează mai multe circumstanţe
care pot declanşa desfăşurarea alegerilor prezidenţiale (alin.(1)-(3) art.90).
Potrivit alin.(3) al art.78, este ales în funcţia de Preşedinte candidatul
care a obţinut votul a trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi.
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Prevederile ce urmează ale alin.(3)-(4) art.78 descriu circumstanţele
care condiţionează organizarea şi desfăşurarea turului doi de scrutin şi a
alegerilor repetate: „Dacă nici un candidat nu a întrunit numărul necesar
de voturi, se organizează al doilea tur de scrutin între primii doi candidaţi
stabiliţi în ordinea numărului descrescător de voturi obţinute în primul
tur. Dacă şi în turul al doilea nici un candidat nu va întruni numărul necesar de voturi, se organizează alegeri repetate.”
În acest context Curtea reţine că, indiferent de circumstanţele care au
determinat desfăşurarea alegerilor parlamentare (expirarea mandatului
sau dizolvarea), Parlamentul, intrînd în exerciţiul funcţiei, are obligaţia
de a se subordona Constituţiei şi, pentru asigurarea continuităţii puterii
prezidenţiale, de a desfăşura alegerea şefului statului în conformitate cu
prevederile art.78 din Constituţie.
Prin urmare, dispoziţiile art.78 din Constituţie se aplică integral şi în
cazul Parlamentului învestit în cadrul alegerilor anticipate, dacă precedentul Parlament a fost dizolvat în legătură cu nealegerea şefului statului.
În cazul eşuării alegerii Preşedintelui Republicii Moldova dizolvarea
Parlamentului este iminentă, întrucît dispoziţiile alin.(5) al art.78 comportă caracter imperativ.
Anterior, în acelaşi sens, Curtea a statuat că art.78 alin.(5) din Constituţie prevede expres că Preşedintele în exerciţiu dizolvă Parlamentul
dacă Preşedintele Republicii Moldova nu a fost ales şi după alegerile repetate. Curtea a recunoscut drept circumstanţe care justifică dizolvarea
Parlamentului neparticiparea la alegerea şefului statului a majorităţii
parlamentare, care constituie 61 de deputaţi conform Constituţiei (Avizul nr.4 din 26.12.2010).
În Hotărîrea nr.45 din 18.12.2000 pentru interpretarea prevederilor
alin.(3) şi alin.(5) ale art.78 din Constituţie Curtea Constituţională a arătat că art.78 alin.(5) prevede dizolvarea Parlamentului şi stabilirea datei pentru alegerea noului Parlament în cazul nealegerii şefului statului
după desfăşurarea alegerilor repetate.
Referindu-se la dizolvarea Parlamentului, în Hotărîrea nr.5 din
16.03.2010 Curtea a reţinut că art.78 alin.(5) din Constituţie stipulează
că, dacă şi după alegerile repetate Preşedintele Republicii Moldova nu va
fi ales, Preşedintele în exerciţiu dizolvă Parlamentul şi stabileşte data alegerilor în noul Parlament. Această dispoziţie constituţională a fost preluată în art.10 alin.(2) din Legea organică cu privire la procedura de alegere
a Preşedintelui Republicii Moldova.
Curtea a subliniat că prin dispoziţia cuprinsă în alin.(5) art.78 din
Constituţie se urmăreşte asigurarea funcţionalităţii organelor constituţionale ale statului. Avînd în vedere principiul unităţii materiei constituţi359

onale, obligaţia Preşedintelui în exerciţiu de a dizolva Parlamentul, conform prevederilor art.78 alin.(5) din Constituţie, este necesar a fi realizată
cu respectarea prevederilor art.85 alin.(3) din Constituţie, potrivit căruia
în cursul unui an Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.
Curtea a reţinut că din dispoziţiile art.78 alin.(5) din Constituţie, coroborate cu norma constituţională a art.85 alin.(3) şi cu prevederea art.10 alin.
(3) din Legea cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii
Moldova, rezultă cu certitudine că după expirarea unui an de la data ultimei
dizolvări a Parlamentului, dar nu mai devreme, Preşedintele în exerciţiu,
în baza avizului Curţii Constituţionale privind constatarea circumstanţelor
care justifică dizolvarea Parlamentului, adoptat, la sesizare, în conformitate cu art.135 alin.(1) lit.f) din Constituţie, are obligaţia de a emite decretul
privind dizolvarea Parlamentului şi stabilirea datei alegerilor anticipate în
termenele prevăzute de art.76 alin.(3) din Codului electoral.
Soluţiile adoptate de Curtea Constituţională în hotărîrile enunţate
mai sus, precum şi considerentele pe care s-au întemeiat, sînt valabile şi
pentru prezenta cauză.
Astfel, Curtea subliniază că, în conformitate cu prevederile art.78 alin.
(5) din Constituţie, Preşedintele este obligat să dizolve Parlamentul ori
de cîte ori nu este ales Preşedintele Republicii Moldova, inclusiv în cazul
Parlamentului învestit în cadrul alegerilor anticipate ca urmare a dizolvării Parlamentului precedent în legătură cu nealegerea şefului statului.
În contextul conţinutului sesizării referitor la exercitarea nelimitată
a interimatului funcţiei de Preşedinte, Curtea relevă că Legea Supremă
reglementează expres termenul în care Parlamentul are obligaţia de a organiza alegerea şefului statului în caz de vacanţă a funcţiei. Astfel, art.90
alin.(4) din Constituţie statuează că în termen de 2 luni de la data la care
a intervenit vacanţa funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova se vor
organiza, în conformitate cu legea, alegeri pentru un nou Preşedinte.
În Hotărîrea nr.2 din 08.02.2011 pentru interpretarea art.90 alin.(4)
din Constituţia Republicii Moldova218 Curtea a menţionat că „termenul
privind desfăşurarea alegerilor prezidenţiale în cadrul perioadei de exercitare a interimatului funcţiei de Preşedinte ţine de procedura cu privire
la alegerea Preşedintelui, Parlamentul, în conformitate cu alin.(6) art.78
din Constituţie, avînd deplină putere de a reglementa această problemă
prin lege, respectînd principiile constituţionale.”
Referitor la argumentul invocat în sesizare privind imposibilitatea formării majorităţii parlamentare necesare pentru alegerea Preşedintelui
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Republicii, care a şi determinat nedesfăşurarea procedurii de alegere a
şefului statului, deputaţii fiind conştienţi că alegerile vor eşua, Curtea readuce în atenţia Parlamentului Avizul nr.4 din 26.12.2000, în care a apreciat
că neparticiparea deputaţilor la alegerea şefului statului constituie nu numai o încălcare a art.84 alin.(1) din Regulamentul Parlamentului, dar şi o
încălcare a art.68 alin.(1) din Constituţie, care stipulează expres că în exercitarea mandatului deputaţii în Parlament trebuie să acţioneze numai în
serviciul poporului. Curtea a subliniat că dreptul constituţional al Preşedintelui de a dizolva Parlamentul în asemenea circumstanţe reprezintă
o modalitate de a reacţiona la obstrucţionarea alegerilor preşedinţiale
repetate. În acest caz, şeful statului nu numai că este în drept să dizolve
Parlamentul, dar, potrivit Legii Supreme, are obligaţia de a proceda astfel.
Astfel, Curtea relevă că, în sensul dispoziţiilor alineatului (5) al articolului 78 din Constituţie, şeful statului este obligat să dizolve Parlamentul
în condiţiile prevăzute de Constituţie ori de cîte ori nu este ales Preşedintele Republicii Moldova.
5. Constituţia are o valoare juridică superioară faţă de orice lege şi alte
acte juridice (art.7). Poziţia dominantă a Legii Supreme nu are relevanţă
numai în raport cu celelalte acte normative. În Constituţie îşi găseşte expresie voinţa superioară a poporului privind obiectivele şi mijloacele de
exercitare a puterii politice.
Legea Supremă stabileşte principalele instrumente de guvernare, autorităţile care înfăptuiesc guvernarea şi raporturile între acestea, consacră drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale cetăţeneşti, reprezintă temeiul fundamental şi garanţia esenţială a ordinii de drept în stat.
Activitatea organelor statale, a instituţiilor şi organizaţiilor, a funcţionarilor publici, a cetăţenilor, activitatea politică în general şi a unor forţe
politice în special trebuie să se conformeze dispoziţiilor constituţionale.
Cu referire la dezvoltarea prin lege organică a unui mecanism privind
instituţionalizarea unei proceduri ce ar asigura alegerea şefului statului
şi nu ar admite dizolvarea repetată a Parlamentului, Curtea menţionează
următoarele.
Importanţa şi rolul Constituţiei, ca aşezămînt suprem de drept în stat,
impun o procedură riguroasă de adoptare, implicit, de revizuire a Constituţiei.
Titlul VI din Legea Supremă reglementează expres procedura de revizuire a Constituţiei, stabilind subiecţii cu drept de iniţiere a revizuirii, limitele revizuirii şi ordinea adoptării legii privind modificarea Constituţiei.
Reglementarea expresă a procedurii de revizuire şi completare a Constituţiei presupune evitarea intervenţiilor în normele constituţionale în
funcţie de situaţie.
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Alineatele (3) – (4) ale art.78 din Constituţie, supuse unei analize textuale, denotă că ele conţin atît prevederi de drept material (de substanţă),
cît şi prevederi de drept procedural. Astfel, alin.(3) al art.78, potrivit căruia „este ales candidatul care a obţinut votul a trei cincimi din numărul
deputaţilor aleşi”, stabileşte majoritatea necesară pentru alegerea şefului
statului. După conţinut, această prevedere este de substanţă, deoarece
stipulează condiţia esenţială pentru validarea şefului statului, şi indiferent de etapele pe care le implică votarea propriu-zisă, reglementată de
prevederile ulterioare, este obligatorie pentru Parlament.
Dispoziţia constituţională care consacră expres majoritatea necesară
pentru alegerea Preşedintelui, fiind fundamentală pentru validarea alegerilor, nu poate fi ignorată în nici o situaţie. Respectarea acesteia este
obligatorie şi în cazul survenirii unei situaţii noi (alegerile parlamentare
desfăşurate în urma dizolvării Parlamentului din cauza eşuării alegerii
Preşedintelui)219.
Dispoziţiile constituţionale ulterioare cuprinse în alin.(3)-(4) ale
art.78, fiind de drept procedural, oferă soluţia în care poate fi realizată
dispoziţia constituţională anterioară, fără a face distincţie între alegerile
parlamentare ordinare sau anticipate şi circumstanţele care le-au cauzat.
Prin urmare, cerinţa constituţională privind alegerea şefului statului cu
3/5 de voturi este executorie pentru orice Parlament, indiferent dacă a
fost ales în cadrul scrutinului ordinar sau anticipat, şi nu depinde de numărul de etape pe care Parlamentul le parcurge, descrise în alin.(3)-(4),
constituind un criteriu fundamental în vederea validării alegerilor.
Art.78 alin.(6) stipulează că procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova este stabilită prin lege organică.
Curtea reiterează că pentru executarea dispoziţiilor art.78 alin.(6) din
Constituţie, la 22 septembrie 2000 Parlamentul a adoptat Legea organică
nr.1234-XIV „Cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova”.
În art.9 al Legii nr.1234-XIV legislatorul a reglementat desfăşurarea
alegerilor ordinare (turul întîi şi turul doi). Potrivit prevederilor art.10 al
legii enunţate, alegerile repetate au loc în cel mult 30 de zile de la ultimele alegeri ordinare în care nu a fost ales Preşedintele Republicii Moldova. Legislatorul este în drept să dezvolte prin lege organică procedura
şi etapele desfăşurării alegerilor repetate, modalitatea de desemnare a
candidaţilor şi numărul lor, posibilitatea desemnării candidaţilor noi, reluarea alegerilor repetate ş.a. Dispoziţiile legii organice însă trebuie să fie
în strictă concordanţă cu principiile constituţionale, să nu aducă atingere dispoziţiei constituţionale de substanţă cuprinsă în alin.(3) art.78
din Constituţie, care prevede alegerea şefului statului cu votul a 3/5 din
numărul deputaţilor aleşi.
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Pornind de la principiul supremaţiei Constituţiei, legiuitorul a stabilit
o anumită ierarhie a actelor normative, în vîrful căreia a aşezat Legea Supremă, urmată de legile constituţionale, legile organice, legile ordinare
(art.7, art.72 din Constituţie). Legile organice nu pot contrazice Constituţia. Prin urmare, este inadmisibil ca o lege organică să devieze de la
prevederea constituţională de substanţă, care consacră majoritatea de
3/5 de voturi necesare pentru alegerea Preşedintelui Republicii Moldova.
Avînd în vedere enunţurile anterioare, Curtea reţine că modificarea
majorităţii necesare pentru alegerea Preşedintelui ţării se poate efectua
doar prin lege constituţională, care trebuie să se încadreze în ordinea
constituţională existentă, respectîndu-se procedura prevăzută de Titlul
VI din Legea Supremă.
Pentru considerentele expuse, în temeiul art.135 alin.(1) lit.b), art.140
din Constituţie, conducîndu-se de prevederile art.26 din Legea cu privire
la Curtea Constituţională, art.62 lit.b) şi art.68 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională
HOTĂRĂŞTE:
1. În sensul dispoziţiilor alineatului (5) al articolului 78 din Constituţie,
şeful statului este obligat să dizolve Parlamentul ori de cîte ori nu este ales
Preşedintele Republicii Moldova în condiţiile prevăzute de Constituţie.
2. Dispoziţiile articolului 78 din Constituţie se aplică integral şi în cazul Parlamentului învestit în cadrul alegerilor anticipate, dacă precedentul Parlament a fost dizolvat în legătură cu nealegerea şefului statului.
3. În sensul dispoziţiilor alineatului (6) al articolului 78 din Constituţie, Parlamentul este în drept să dezvolte în Legea cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova un mecanism adecvat
referitor la alegerile repetate, cu condiţia respectării principiilor constituţionale.
Avînd în vedere principiul supremaţiei Constituţiei, Parlamentul nu
poate institui prin lege organică o altă majoritate pentru alegerea Preşedintelui Republicii Moldova în cazul dizolvării multiple a Parlamentului
cauzată de eşuarea alegerii Preşedintelui, prin care s-ar aduce atingere
prevederilor alineatului (3) al articolului 78 din Constituţie.
4. Prezenta hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de
atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 20 septembrie 2011.
Nr.17.
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Dumitru PULBERE

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
Prin Hotărîrea nr.17 din 20 septembrie 2011 Curtea Constituţională
a interpretat dispoziţiile articolului 78 din Constituţie în sensul că, ori
de cîte ori Preşedintele Republicii Moldova nu este ales, Preşedintele va
dizolva Parlamentul, dispoziţiile art.78 se aplică integral şi în cazul Parlamentului ales în cadrul scrutinului anticipat, desfăşurat ca urmare a
nealegerii şefului statului, şi că Parlamentul, în cazul dizolvării sale multiple, nu este în drept să reglementeze prin lege o altă majoritate pentru
alegerea Preşedintelui.
Curtea Constituţională a decis să supună art.78 din Constituţie unei
interpretări strict textuale. În opinia mea, Curtea nu a ţinut cont de esenţa întrebărilor formulate în sesizare, precum nici de situaţia de drept generată de aplicarea normei supuse interpretării, şi nu a operat cu toate
metodele de interpretare cunoscute în doctrină. În consecinţă, Curtea nu
a oferit un răspuns la toate problemele ridicate în sesizare.
1. Consider că prevederile art.78 din Constituţie trebuiau supuse nu
doar interpretării textuale, ci şi interpretării funcţionale. Dînd o interpretare textuală, Curtea nu a dezvăluit pe deplin sensul logico-gramatical al
prevederilor art.78, nu a analizat stilul constituantei şi forma expunerii
normative şi nu a ţinut cont de principiile aplicabile procedurilor electorale general recunoscute.
Analizînd doar textul dispoziţiilor art.78, am ajuns la concluzia că
acesta permite Parlamentului să reglementeze prin Legea cu privire la
procedura de alegere a Preşedintelui220 o altă majoritate pentru alegerea
Preşedintelui după desfăşurarea primului tur în condiţiile prevăzute de
Legea Supremă.
Potrivit alin.(3) art.78 din Constituţie: „Este ales candidatul care a obţinut votul a trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi.” Această normă,
nefiind o normă separată, reglementează procedura alegerii Preşedintelui în primul tur şi nu prevede obligativitatea alegerii Preşedintelui cu 3/5
în orice circumstanţe şi proceduri electorale. Această concluzie capătă
contururi certe şi comprehensibilitate datorită prevederii ulterioare, ce
reglementează consecinţele nealegerii Preşedintelui în primul tur: „Dacă
nici un candidat nu a întrunit numărul necesar de voturi, se organizează
al doilea tur de scrutin între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea numărului descrescător de voturi obţinute în primul tur”. Prevederea citată
stabileşte tipul scrutinului – majoritar în două tururi. Conform princi220
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piilor electorale, practicii internaţionale şi naţionale (aplicabile în cazul
alegerilor pentru funcţia de primar, iar pînă în 2000, şi de Preşedinte),
în acest tip de scrutin, al doilea tur permite alegerea candidatului cu o
majoritate mai mică decît în primul tur. Turul doi are rolul de a debloca
situaţia cînd nu se poate realiza majoritatea de voturi reglementată de
Constituţie pentru turul întîi. Altfel turul doi n-ar avea nici un sens.
Numărul de voturi necesar pentru alegerea Preşedintelui în turul doi
este stabilit în următoarea normă separată – alin.(4) art.78 din Constituţie: „Dacă şi în turul al doilea nici un candidat nu va întruni numărul
necesar de voturi, se organizează alegeri repetate.” Sintagma „numărul
necesar de voturi” din acest alineat nu este corelată cu termenul „3/5”
din norma anterioară. Concretizarea „numărului necesar de voturi” cade
sub incidenţa alin.(6) art.78 din Constituţie.
Această concluzie decurge de asemenea şi din analiza stilului şi formei de expunere a textului constituţional. Dacă o normă constituţională
impune comportamentul stabilit cu precizie în altă normă sau în alineatul precedent, se face trimitere la această normă. De exemplu: a) „De la
prevederile alineatului (1) se poate deroga...” din alin.(2) art.29 şi alin.(2)
art.30 din Constituţie; b) „Prevederile alineatului (2) nu admit...” din alin.
(3) art.54 al Constituţiei; c) „...în cazul alineatului (1)” din alin.(2) art.103
al Constituţiei; d) „...a fost votată în condiţiile articolului 106...” din alin.
(2) art.1061 al Constituţiei ş.a. Multitudinea exemplelor denotă logica expunerii normative a constituantei în cazuri similare.
Mai mult ca atît, în toate cazurile cînd se utilizează cuvîntul „necesar”:
art.21, art.30, art.47, art.49, art.50, art.54 şi art.72, Constituţia impune legiuitorului condiţia de a dezvolta comportamentul necesar prin lege.
Din aceste considerente, dacă Legea Supremă ar fi impus şi pentru turul doi aceeaşi majoritate calificată de 3/5, conform stilului de expunere
al constituantei, norma ar fi fost formulată astfel: „Dacă şi în turul al doilea nici un candidat nu va întruni numărul de voturi prevăzut la alineatul
(3), se organizează alegeri repetate”.
Aşadar, sintagma „numărul necesar de voturi” din alin.(4), analizată prin prisma alin.(6): „Procedura de alegere a Preşedintelui Republicii
Moldova este stabilită prin lege organică.”, permite legiuitorului să reglementeze prin Legea nr.1234 alegerea şefului statului în turul doi cu o altă
majoritate de voturi, aceasta fiind o procedură cu finalitate logică.
Conform logicii construcţiei constituţionale, într-o republică parlamentară, unde statutul Preşedintelui este net inferior statutului Guvernului, alegerea Preşedintelui cu o majoritate calificată ce depăşeşte numărul de voturi necesar pentru învestirea Guvernului nu este justificată.
Or, dacă persoana care candidează la preşedinţie nu întruneşte majori365

tatea necesară de voturi, Parlamentul nu poate învesti nici Guvernul, şi
deci dizolvarea Parlamentului nu mai trezeşte nici un fel de rezerve.
În baza celor expuse, prima propoziţie a alin.(3) art.78 din Constituţie nicidecum nu constituie o normă de principiu de la care nu se poate
deroga (Curtea a operat cu noţiunea „normă de substanţă”, pe care nu
am găsit-o în doctrină), ea fiind o normă procedurală, iar interpretarea
exclusiv textuală a art.78 din Constituţie nu este suficientă pentru expunerea clară a sensului normei şi a intenţiei originare a constituantei.
2. Potrivit raţiunii lor instituţionale, curţile constituţionale au un
statut specific, politico-juridic, avînd menirea de a soluţiona litigiile de
drept apărute între membrii societăţii, şi în special între actorii politici,
referitor la cele mai importante probleme ale societăţii, bazîndu-se pe
principiile statuate în Legea Fundamentală.
Constituţia, la rîndul său, trebuie să corespundă exigenţelor tehnicii
legislative: claritate, previzibilitate, predictibilitate şi accesibilitate. Scopul
primordial al dispoziţiilor constituţionale constă în garantarea stabilităţii
politice şi asigurarea funcţionalităţii instituţiilor juridice. Constituţia trebuie să reglementeze într-o manieră omogenă, asigurînd legătura logico-juridică între dispoziţii şi formînd instituţii juridice cu o structură complexă, să prevadă elemente ce disting particularităţile acestor instituţii.
În cazul în care aceste exigenţe aparent nu sînt realizate, între actorii
politici apărînd disensiuni în legătură cu perceperea normelor constituţionale, trebuie să intervină instanţa de jurisdicţie constituţională prin
interpretarea cazuală sau oficială a dispoziţiilor constituţionale. Or, pentru a putea contracara intenţiile unor clase politice de a-şi stabili reguli
mai comode de guvernare, trebuie să existe reguli foarte rigide de revizuire a Constituţiei. Această rigiditate însă poate duce la stagnarea dreptului şi a societăţii în ansamblu.
În dreptul constituţional comparat cu referire la interpretarea Constituţiei s-a afirmat teoria „arborelui viu”. Conform acestei teorii, Constituţia este indisolubil legată de viaţa omului şi, spre deosebire de lege,
trebuie interpretată larg şi progresiv, conform noilor realităţi sociale, fără
exagerarea trecutului. Dacă în cei peste 200 de ani cele mai vechi constituţii din lume ar fi fost interpretate doar textual, statele respective ar fi
rămas la nivelul relaţiilor sociale existente la momentul adoptării acestor
constituţii.
Curtea Constituţională a Republicii Moldova, înţelegînd responsabilitatea ce-i revine în depăşirea crizei legate de perceperea neunivocă a
art.78 din Constituţie de către actorii politici, trebuia să supună prevederile art.78 din Constituţie unei interpretări funcţionale şi progresive, dar
nu textuale şi limitative.
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Evitînd interpretarea funcţională, Curtea Constituţională a ignorat
opinia Comisiei de la Veneţia expusă în Memoriul amicus curiae (înregistrat cu nr.205 din 22.06.2011): „Avînd în vedere incapacitatea Parlamentului de a alege un candidat prin stabilirea unui compromis şi astfel
evitarea continuării crizei, poate fi oportun să se revină la interpretarea
funcţională a Constituţiei”. Mai mult ca atît, Curtea Constituţională a citat în hotărîre un text din această opinie amicală care nu reflectă poziţiile
de bază ale Comisiei de la Veneţia.
Curtea a evitat să aplice metoda istorică, ignorînd faptul că în anul
2000 iniţiatorii proiectului de lege de revizuire a Constituţiei au propus
alegerea Preşedintelui cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, însă Parlamentul a modificat logica şi spiritul întregului proiect de lege avizat de
Curtea Constituţională.
Curtea a evitat să opereze la interpretarea normelor cu metoda teleologică, una din cele mai importante metode, care se bazează pe finalitatea normei interpretate şi solicită creativitatea interpretului.
Interpretarea textuală nu este unicul instrument la care ar fi putut recurge Curtea Constituţională în soluţionarea litigiului constituţional.
Instrumentul de bază trebuia să fie interpretarea funcţională, deoarece ea presupune perceperea Constituţiei ca un arbore viu prin aprecierea
funcţionalităţii sociale a normelor constituţionale şi a instituţiilor create
de ea. Obiectivul specific al articolului 78 este asigurarea funcţionării eficiente a organelor constituţionale. Curtea trebuia să identifice în sensul
prevederilor art.78 limitele care nu permit desfăşurarea de scrutine succesive (atît prezidenţiale, cît şi parlamentare) pentru a preveni abuzurile
legate de dizolvarea repetată a Parlamentului şi a oferi garanţia necesară
unei stabilităţi politice în ţară.
Anterior, observînd deficienţele constituţionale şi legale legate de procedura alegerii Preşedintelui, Curtea Constituţională, în Avizul nr.1 din
29.04.2010221, a menţionat: „În opinia Curţii Constituţionale, dizolvarea
Parlamentului şi desfăşurarea alegerilor repetate la intervale scurte de
timp constituie factori care destabilizează situaţia politică şi perturbă activitatea legislativului, creează dificultăţi în realizarea dialogului politic.”
3. Interpretarea funcţională, bazată pe metoda teleologică, ar fi relevat faptul că Legea Supremă formează un întreg, aflat într-o legătură
logico-juridică indisolubilă. Constituţia consacră o diviziune tripartită a
funcţiilor statului (legislativă, executivă şi judecătorească), care este un
principiu fundamental de organizare a statului. Astfel, textul constituţional reflectă imaginea statului ca o structură de organe, între care şi Preşedintele. Prin urmare, pornind de la spiritul Constituţiei, trebuie să se
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asigure funcţionalitatea tuturor instituţiilor statului, respectarea strictă a
principiilor şi valorilor supreme, reprezintînd în mod practic testul eficacităţii Constituţiei ca act fundamental al unui stat de drept.
Pentru cazul în care Parlamentul nu poate alege şeful statului, constituanta legislativă a prevăzut la articolul 78 din Constituţie dizolvarea Parlamentului, care operează atît ca sancţiune – pentru incapacitate, cît şi ca
mecanism de deblocare instituţională – prin oferirea posibilităţii noului
Parlament de a alege şi asigura funcţionarea instituţiei Preşedintelui.
Reglementînd modul de organizare şi funcţionare a instituţiei şefului statului în Republica Moldova, constituanta legislativă a prevăzut şi
unele situaţii excepţionale, determinate de încetarea înainte de termen
a mandatului Preşedintelui. Pentru realizarea principiului continuităţii
puterii, ea a statuat, după analogie cu alte funcţii publice, vacanţa funcţiei şi interimatul funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova. Astfel, în
situaţiile în care survine vacanţa funcţiei se instituie interimatul funcţiei,
care reprezintă o perioadă de timp în care funcţia vacantă este exercitată
de o altă persoană decît titularul funcţiei.
Pe de altă parte, aplicarea articolului 78 din Constituţie a creat o situaţie fără precedent, cînd, prin posibilitatea dizolvării multiple a Parlamentului, funcţia de Preşedinte interimar poate fi exercitată nelimitat.
Interimatul, precum şi interimatul interimatului funcţiei de Preşedinte, a
consumat deja aproape jumătate din mandatul unui Preşedinte.
Opţiunile politice din societate, cristalizate în ultimii ani, corelate cu
experienţa anterioară, precum şi diverse studii sociologice, arată că o perioadă de timp raportul de forţe se va menţine, prin urmare, dificultăţile
legate de alegerea Preşedintelui în viitorul Parlament sînt inevitabile.
În acest context, Curtea trebuia să se sprijine pe jurisprudenţa sa anterioară, prin care au fost interpretate, sub diferite aspecte, prevederile
art.80 alin.(1), (2) şi (4), art.90 alin.(1) şi (2), art.91 din Constituţie.
Astfel, în Hotărîrea nr.43 din 14 decembrie 2000 privind interpretarea dispoziţiilor art.80 alin.(1) şi alin.(2), art.90 şi art.91 din Constituţie222
Curtea a relevat că: „…instituirea interimatului funcţiei de Preşedinte al
Republicii Moldova urmăreşte asigurarea continuităţii exercitării funcţiei şefului statului…”.
În Hotărîrea nr.18 din 27 octombrie 2009 privind interpretarea dispoziţiilor art.90 alin.(1) şi alin.(2), art.91 şi art.135 alin.(1) lit.f) din Constituţia Republicii Moldova223 Curtea a subliniat că: „…funcţia de Preşedinte
interimar al Republicii Moldova (exercitată de Preşedintele Parlamentului sau Primul-ministru) este o funcţie provizorie…”.
222
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În aceeaşi ordine de idei, prin Hotărîrea nr.18 din 3 august 2010 privind interpretarea art.80 alin.(4) din Constituţia Republicii Moldova224,
Curtea a conchis că: „Interimatul funcţiei de Preşedinte constituie o excepţie de la regula generală privind alegerea şi exercitarea mandatului
de Preşedinte al Republicii Moldova. … Mandatul Preşedintelui se exercită ca urmare a voinţei Parlamentului, organul reprezentativ suprem al
poporului, iar interimatul se asigură în baza prevederilor constituţionale
cuprinse în art.91 corelate cu art.90 alin.(1). … Dispoziţiile constituţionale enunţate exclud egalarea mandatului de Preşedinte al Republicii
Moldova cu interimatul acestei funcţii, prin care se asigură continuitatea
exercitării atribuţiilor şefului statului …”.
Diferenţa dintre Preşedinte şi Preşedintele interimar poate fi dedusă
şi din condiţiile stabilite pentru alegerea acestora. Astfel, dacă la funcţia
de Preşedinte pot candida cetăţeni cu drept de vot care au împlinit 40 de
ani, au locuit sau locuiesc permanent pe teritoriul Republicii Moldova
nu mai puţin de 10 ani şi posedă limba de stat, pentru candidatul care va
asigura interimatul funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova Constituţia nu prevede astfel de condiţii, ceea ce, de asemenea, denotă statutul
diferit al titularului acestei funcţii.
Prin urmare, mecanismul stipulat de articolul 78 din Constituţie, menit să asigure funcţionalitatea instituţiilor statului, în circumstanţele actuale s-a dovedit a fi ineficient. Astfel, incapacitatea Parlamentului de a
alege Preşedintele a condus la un impas politic şi instituţional. Din 2000
şi pînă în prezent, la alineatele (4) şi (5) ale articolului 78 din Constituţie,
conceput ca un mecanism excepţional, s-a recurs mai des decît la mecanismele ordinare, fiind organizate 3 scrutine parlamentare anticipate,
dintre care 2 numai pe parcursul ultimilor 2 ani, perioadă în care Parlamentul nu a reuşit să aleagă şeful statului după 4 încercări.
Este evident că normele şi spiritul Constituţiei urmăresc perpetuarea
exercitării puterii de către instituţiile statului, constituite în conformitate
cu prevederile Constituţiei, iar situaţiile provizorii, precum interimatul,
menite să evite crearea vidului de putere şi să asigure organizarea alegerilor noului Preşedinte, trebuie să fie înlăturate.
Prin urmare, Parlamentul, avînd obligaţia şi responsabilitatea de a organiza şi desfăşura alegerile prezidenţiale, trebuie să reglementeze clar
procedurile ce necesită a fi operate în cazul apariţiei diferitelor situaţii
juridice, urmînd să asigure finalitatea logică a acestor procese.
Totodată, situaţia în care are loc contopirea funcţiei de Preşedinte al
Parlamentului, exponent al puterii legislative, cu cea de Preşedinte al statului, în principiu parte a puterii executive, pentru o perioadă de timp ce
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depăşeşte jumătate din mandatul ordinar al unui Preşedinte de stat, în
mod evident, depăşeşte intenţia constituantei şi nu este compatibilă cu
principiul constituţional al separaţiei puterilor în stat.
Procedura de alegere a Preşedintelui ţării nu trebuie să fie transformată într-o dogmă, care ar afecta un principiu fundamental al oricărui
stat de drept – cel al separaţiei puterilor.
Curtea urma să reitereze enunţurile expuse în Hotărîrea nr.2 din 8
februarie 2011 pentru interpretarea alineatului (4) al articolului 90 din
Constituţia Republicii Moldova225: „În condiţiile ordinare, reglementate
de art.80 din Constituţie, Preşedintele, termenul de învestitură al căruia
a expirat, îşi exercită mandatul pînă la depunerea jurămîntului de către
Preşedintele nou-ales. Astfel, după demisionarea la 11 septembrie 2009 a
Preşedintelui în exerciţiu, în Republica Moldova s-a instituit interimatul
funcţiei de Preşedinte în exerciţiu. … Interimatul funcţiei de Preşedinte
al Republicii Moldova, instituit la 11 septembrie 2009, a fost exercitat de
Preşedintele Parlamentului pînă la 28 decembrie 2010 – data constituirii
noului Parlament, ales la 28 noiembrie 2010 ca urmare a două dizolvări
succesive ale Parlamentului după eşuarea procedurilor privind alegerea
Preşedintelui Republicii Moldova. … Actualul Preşedinte al Parlamentului a preluat interimatul funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova
nu de la Preşedintele Republicii Moldova sau Preşedintele în exerciţiu
al Republicii Moldova, ci de la Preşedintele interimar al Republicii Moldova, al cărui mandat în calitate de Preşedinte al Parlamentului a expirat. Astfel, Parlamentul Republicii Moldova, desemnînd la 30 decembrie
2010 un nou Preşedinte interimar, a instituit o situaţie juridică inedită: de
interimat al funcţiei de Preşedinte interimar, situaţie nereglementată de
Constituţie sau legislaţie.”.
Prin această hotărîre Curtea a decis că nu se poate pronunţa asupra
aplicabilităţii termenului prevăzut de art.90 alin.(4) din Constituţie în cazul instituirii interimatului succesiv al funcţiei de Preşedinte, dat fiind că
această situaţie nu este reglementată de Constituţie. Comisia de la Veneţia în Memoriul său a susţinut această deducţie a Curţii.
În acest context, urmînd practica sa anterioară, Curtea nu trebuia să
se pronunţe asupra aplicabilităţii prevederii art.78 alin.(3) din Constituţie referitoare la majoritatea de 3/5 necesară pentru alegerea Preşedintelui şi în cazul instituirii interimatului succesiv al funcţiei de Preşedinte
ca urmare a dizolvării repetate a Parlamentului. Avînd în vedere faptul
că această situaţie nu este reglementată expres de Constituţie, Curtea
trebuia să acorde Parlamentului, ca organ reprezentativ suprem al poporului (art.60 alin.(1) din Constituţie), dreptul de a crea cadrul optim
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necesar pentru depăşirea impasului politic şi instituţional, prin eliminarea lacunelor din mecanismele ce generează dezechilibrarea instituţiilor
constituţionale, salvînd astfel coerenţa Constituţiei, precum şi prin crearea unui mecanism ce ar permite evitarea perpetuării unor situaţii precum este interimatul.
Prin Hotărîrea nr.38 din 24 noiembrie 2000 despre controlul constituţionalităţii art.5 alin.(1) din Legea cu privire la procedura de alegere a
Preşedintelui Republicii Moldova226 Curtea a statuat: „Constituţia, prin
art.60, 72 şi 78, prevede soluţionarea chestiunii abordate de autorul sesizării în exclusivitate de către Parlament, prin exercitarea atribuţiilor sale
de bază şi la discreţia sa. Curtea Constituţională consideră că în problema alegerii Preşedintelui Republicii Moldova numai Parlamentul este
în măsură să decidă asupra modalităţilor, procedurilor şi condiţiilor de
soluţionare a acesteia, potrivit principiului autonomiei parlamentare, în
virtutea căruia el îşi stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a propriilor activităţi, evident, în limitele normelor constituţionale.”
Astfel, alegerea Preşedintelui în situaţia exercitării succesive a interimatului, generate de incapacitatea Parlamentului de a alege şeful statului, ţine de procedura cu privire la alegerea Preşedintelui şi, în conformitate cu alin.(6) art.78 din Constituţie, Parlamentul are deplina putere de
a reglementa această problemă, respectînd principiile constituţionale.
În susţinerea acestei constatări vine şi cea de-a doua concluzie expusă de Comisia de la Veneţia în §41 al Memoriului amicus curiae (anexat
la dosar), conform căruia „Este posibil şi chiar oportun, în scopul de a
facilita alegerea efectivă a noului Preşedinte, de a clarifica unele aspecte
procedurale ale procedurii de alegere printr-o lege organică”.
Desigur, pentru a nu-şi aroga atribuţiile organului legislativ, Curtea
Constituţională nu putea stabili majoritatea pe care Parlamentul poate
să o instituie pentru alegerea Preşedintelui Republicii Moldova în situaţia exercitării succesive a interimatului acestei funcţii. Dar, pe de altă
parte, deoarece redacţia articolului 78 din Constituţie nu indică expres
acest lucru, Curtea putea deduce că exigenţa întrunirii majorităţii de 3/5
de către candidatul la preşedinţie nu se referă şi la această situaţie inedită, iar Parlamentul ar putea institui prin lege un mecanism de deblocare,
care ar permite, inclusiv, stabilirea numărului necesar de voturi pentru
alegerea şefului statului în al doilea tur sau după a doua dizolvare a Parlamentului din cauza eşecului alegerii Preşedintelui.
Democraţia implică negocieri politice, realizarea unui consens între
forţele politice, în acest sens regula majorităţii contribuie la asigurarea
pluralismului, pentru că, în principiu, presupune asocierea mai multor
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grupuri politice la adoptarea deciziilor importante pentru societate. Cu
toate acestea, importanţa realizării consensului politic nu trebuie exagerată astfel, încît să ducă la obstrucţionarea întregului proces democratic.
În acelaşi context, în adresa ataşată la Hotărîrea nr.2 din 8 februarie
2011 Curtea Constituţională a constatat : „…legislaţia pertinentă elaborată după ce a fost revizuită Constituţia Republicii Moldova prin Legea
nr.1115-XIV din 5 iulie 2000, care abilitează Parlamentul cu dreptul de
a alege Preşedintele Republicii Moldova, nu reglementează clar procedurile ce necesită a fi operate în cazul apariţiei diferitelor situaţii juridice determinate de noua modalitate de alegere a şefului statului. …După
mai mult de 10 ani de cînd se aplică procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova de către Parlament, legislaţia nu reglementează
modalitatea de transmitere şi preluare a atribuţiilor de Preşedinte, mecanismul de instituire a interimatului funcţiei de Preşedinte în cazul vacanţei funcţiei şi încetării înainte de termen a mandatului de Preşedinte,
precum şi particularităţile procedurii de alegere a Preşedintelui în cazul
instituirii interimatului şi al interimatului succesiv.”
Reamintesc că prin adresă Curtea a atras atenţia Parlamentului asupra necesităţii de a soluţiona aceste probleme şi a lichida lacunele legislative, solicitînd să fie informată cu privire la măsurile întreprinse în
termen de 3 luni.
Astfel, pentru a asigura coerenţa şi funcţionalitatea Constituţiei,
Curtea Constituţională putea stabili că alineatul (6) al articolului 78 din
Constituţie permite Parlamentului să dezvolte, prin Legea cu privire la
procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova, un mecanism
care ar asigura alegerea Preşedintelui şi nu ar admite dizolvarea repetată
a Parlamentului, inclusiv să reglementeze problema majorităţii necesare
pentru alegerea Preşedintelui după a doua dizolvare cauzată de eşecul
alegerii Preşedintelui.
4. În hotărîre Curtea Constituţională a expus concluzii care intră în
contradicţie cu enunţurile expuse în Hotărîrea nr.2 din 8 februarie 2011
„Pentru interpretarea alineatului (4) al articolului 90 din Constituţia Republicii Moldova”. Contradicţiile privesc tratamentul diferit al situaţiei
de interimat al interimatului funcţiei de Preşedinte şi termenul în care
trebuie să se desfăşoare în această situaţie alegerile Preşedintelui.
Mai mult ca atît, Curtea, fără a fi sesizată, a analizat termenul în care
trebuie ales Preşedintele după desfăşurarea alegerilor anticipate.
5. Unica soluţie propusă prin hotărîrea Curţii pentru depăşirea crizei legate de alegerea Preşedintelui este revizuirea Constituţiei conform
procedurii prevăzute de Titlul VI al Constituţiei. Astfel, Curtea propune
Parlamentului imposibilul: să voteze o lege de revizuire a Constituţiei cu
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67 de voturi în situaţia cînd el nu poate acumula 61 de voturi pentru alegerea Preşedintelui.
Astfel, Curtea Constituţională s-a eschivat de la şansa unicală ce i s-a
oferit de a contribui la soluţionarea crizelor politice şi constituţionale, cu
care se confruntă periodic Republica Moldova după reforma constituţională din 05.07.2000, ultima criză prelungindu-se mai mult de doi ani.
Judecătorul Curţii Constituţionale
20 septembrie 2011

Victor PUŞCAŞ

COMENTARIU
la Opinia Separată din 20.09.2011
În perioada 05.07.2000 (legea Constituţională nr.1115) şi 07.03.2016
(HCC nr.7) în Republica Moldova a funcţionat modalitatea de alegere
a Preşedintelui Republicii Moldova de către Parlament, prin vot secret,
cu 3/5 (61) din voturile deputatilor aleşi. În această perioadă sau desfăşurat următoarele alegeri ale Preşedintelui Republicii Moldova: 04. 06 şi
21.12.2000, 04.04.2001, 04.04.2005, 20.05.2009, 10.11.2009, 07.12.2009,
16.11.2011 şi 16.03.2012.
Din 10 tentative – şapte au eşuat.
Au fost validate numai trei alegeri – 04.04.2001 (71 de voturi pro),
04.04.2005 (75 de voturi pro) şi 16.03.2012 (62 de voturi pro).
CC RM a pronunţat hotărîrea nr.17 din 20.09.2011 după patru încercări de alegere a preşedintelui ţării. Toate patru alegeri au eşuat neacumulînd 61 de voturi necesare.
Astfel, criza Constituţională a durat aproape doi ani de zile.
Conform opiniei separate supuse comentariului, CC RM n-a expoalat pe deplin poziţiile de drept care puteau fi distinse prin interpretarea
funcţională şi logică a conţinutului art.78 din Constituţie, în redacţia legii
constituţionale nr.1115 din 05.07.2000, opinniile Comisiei de la Veneţia
şi propria jurisprudenţă, Astfel, a fost ratată şansa de a rezolva criza Constituţională.
La 05.09.2010, a fost iniţiat referendumul constituţional republican
privind schimbarea modalităţii de alegere a Preşedintelui Republicii
Moldova – trecerea alegerii de la Parlament la alegerea prin vot universal,
egal, direct secret şi liber exprimat. Însă referendumul dat a eşuat.
La 04.03.2016, Curtea Constituţională a revizuit Legea nr.1115 din
05.07.2000 şi a modificat cîteva norme din Constituţie, prin care a introdus alegerea preşedintelui ţării de către popor.
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HOTĂRÎRE
cu privire la destituirea dlui D.Pulbere din funcţia
de Preşedinte al Curţii Constituţionale nr. Ag-5 din 28.09.2011
Monitorul Oficial nr.166-169/24 din 07.10.2011
***
Curtea Constituţională în componenţa:
Valeria ŞTERBEŢ – judecător, preşedintele şedinţei
Victor PUŞCAŞ – judecător
Petru RAILEAN – judecător
Elena SAFALERU – judecător
Alexandru TĂNASE – judecător
grefier – Dina Musteaţa, examinînd în şedinţă plenară închisă demersul a doi judecători ai Curţii Constituţionale, depus în baza art.17 din
Codul jurisdicţiei constituţionale,
A CONSTATAT:
Judecătorii Curţii Constituţionale, dl Victor Puşcaş şi dna Elena Safaleru, au înaintat un demers privind convocarea şedinţei plenare în legătură cu unele declaraţii publice ale Preşedintelui Curţii Constituţionale,
dl Dumitru Pulbere.
În şedinţa plenară judecătorul dl Victor Puşcaş a propus de a exprima
dlui Dumitru Pulbere vot de neîncredere şi de a-l destitui din funcţia de
Preşedinte al Curţii Constituţionale pentru următoarele declaraţii publice incompatibile cu prevederile constituţionale: că Parlamentul încalcă
de doi ani Constituţia prin nealegerea şefului statului şi dacă şeful statului nu va fi ales pînă la 28 septembrie, Parlamentul urmează a fi dizolvat,
iar orice decizie a Parlamentului după această dată nu va fi legală, precum şi pentru susţinerea în cadrul emisiunii televizate a afirmaţiei interlocutorului că se va crea situaţia de uzurpare de către Parlament a puterii
de stat. În opinia sa, prin aceste declaraţii dl Dumitru Pulbere şi-a depăşit
atribuţiile de Preşedinte al Curţii Constituţionale, aducînd atingere imaginii Curţii Constituţionale în faţa autorităţilor publice.
În şedinţa plenară s-a subliniat că dl D.Pulbere, în calitate de Preşedinte al Curţii Constituţionale, a comis încălcări ale principiului colegialităţii, iar în cadrul unei emisiuni televizate difuzate la postul „Prime” pe
data de 13.02.2011 a divulgat secretul deliberărilor.
În urma dezbaterilor pe marginea propunerii înaintate, judecătorii
Curţii au exprimat vot de neîncredere Preşedintelui Curţii Constituţionale, dl D.Pulbere.
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În baza art.7, art.8 din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi
art.5 lit.a), art.6 alin.(2), art.62 lit.f), art.66 alin.(1), art.71 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională
HOTĂRĂŞTE:
1. Dl Dumitru Pulbere se destituie din funcţia de Preşedinte al Curţii
Constituţionale ca urmare a exprimării votului de neîncredere.
2. Prezenta hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de
atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 28 septembrie 2011.
Nr.Ag-5.

Valeria ŞTERBEŢ
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VICTOR PUȘCAȘ: OMUL FĂRĂ CEAS
Victor Pușcaș este primul judecător din istoria Republicii Moldova care
a refuzai oficial și deschis cadoul oferit de Președintele țării.
Dacă cineva ar face un top al celor mai de răsunet scandaluri ale anului, Victor Pușcaș ar avea toate șansele să între în posesia marelui premiu.
Jurist cinstit, competent și cu o reputație ireproșabilă, el a oferit în acest
an o lecție de demnitate pentru întreaga societate.
După alegerile parlamentare din 5 aprilie, Victor Pușcaș a fost singurul judecător al Curții Constituționale care a pladat pentru ca instanța să
ia în calcul dovezile aduse de opoziție referitor la falsificarea alegerilor.
Opinia sa a fost însă ignorată și Curtea a decis că alegerile au fost corecte.
Ca un judecător adevărat, Victor Pușcaș s-a abținut de la comentarii
în presă. Dar nu a mai tăcut când Președintele de atunci al Republicii
Moldova, Vladimir Voronin, i-a chemat pe judecătorii Curții la el și le-a
dăruit câte un ceas elvețian de aur, despre care se zice că ar cost circa 3
mii de euro.
Judecătorul nu s-a dus la acea întâlnire cu Președintele și nici nu a dorit să ia ceasul, când acesta i-a fost adus în birou. Încercările sale disperate de a se debarasa de darul prezidențial au ajuns în presă, făcând oculul
întregii lumii.
Victor Pușcaș a trimis ceasul administrației Curții pentru a scăpa de
cadoul lui Vladimir Voronin, dar demersu-l n-a fost luat în seamă. Ulterior, îi propuse președintelui Curții Constiționale să-l vândă, iar banii colectați să-i transfere pentru repararea sediilor Președinției și Parlamentului, însă ideea sa a fost respinsă. A eșuat și cea de-a treia tentativă de a se
descotrosi de cadou. Magistratul a încercat să-l expună în Muzeul Curții
Constituționale cu mențiunea că acest ceas a fost dăruit de șeful statului
unui judecător, care a renunțat la el. Calvarul lui Victor Pușcaș a luat sfârșit doar după schimbarea puterii, când cineva de la Preșidenție a venit și
a ridicat ceasul cu bucluc.
Gestul lui Victor Pușcaș a generat o reacție în lanț în societate. Mai
multe persoane care au primit ceasuri elvețiene de la șeful statului le-au
scos de pe mâini și le-au ascuns prin safeuri. Este poate pentru prima
dată când în baza unui cadou se iscă un scandal de proporții.
Poziția lui Victor Pușcaș a declanșat discuții despre corupția la nivel
înalt, despre situația din sistemul judecătoresc din Republica Moldova.
Vrând – nevrând, el a transmis un mesaj dur societății: deși independența justiției ridică semne de întrebare, nu toți judecătorii sunt o apă și un
pământ. Există magistrați onești, care sunt în stare să reducă puterea judecătorească pe linia de plutire.
Profesionist desăvârșit, Victor Pușcaș – de altfel, unul dintre fondato376

rii sistemului politic din Republica Moldova – prin atitudinea luată față
de o ieșire dubioasă a fostului șef al statului, a dat un puternic imbold la
salubrizarea vieții publice de la noi.
Astfel, el a atins punctul culminant al unei cariere strălucite de justițiar. Numele său a devenit unul de referință și, cu siguranță, povestea
cadoului prezidențial, refuzat de magistrat, va intra în manualele facultăților de drept.
Omul fară ceas, vorba poetului, e corectitudinea întruchipată. Pentru
că nu știe cât timp are la dispoziție, el nu-l pierde pe nimicuri.
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DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
MD-2073, Chișinau, bd. Stefan eel Mare nr.105
www.parlament.md
29 februarie 2012					
VV nr.016
Consiliului Superior al Magistraturii
Onorat Consiliu,
din numele fracțiunii Partidului Comuniștilor din Republica Moldova
solicit intervenția CSM în vederea examinării minuțioase a acțiunilor și
declarațiilor din ultima perioadă ale judecătorului Curții Constituționale, domnului Victor Pușcaș care, permanent demonstrează o lipsă totală
de respect față de Constituția Republicii Moldova, legislația pertinentă și
discreditează unica autoritate supremă în stat competentă să apere supremația Legii Supreme.
Pe data de 26 februarie 2012 la emisiunea Replica de la postul TV Prime, domnul Pușcaș și-a permis să comenteze deschis toate evenimentele
politice din țară, și-a expus opinia în privința multor probleme care ar
putea face obiectul de examinare la Curtea Constituțională, precum alegerea Președintelui Republicii Moldova, legalitatea, legitimitatea și dizolvarea Parlamentului Republicii Moldova.
(Înregistrarea emisiunii poate fi accesată pe următoarea paging de internet: http://prime.mdiro/newsireplica-din-26-februarie-2012-2010900/)
Potrivit Legii cu privire la Curtea Constituționals, printre obligațiunile
de bază ale judecăcatorului Curții Constituționale sînt:
– să-și îndeplinească atribuțiile cu imparțialitate și în respectul Constituției;
– să păstreze secretul deliberărilor și al voturilor și să nu ia poziție publică sau să dea consultații în probleme de competența Curții Constitutionale;
– să nu permită folosirea funcției sale în scop de propagandă de orice fel;
– să se abțină de la orice acțiune contrară statutului de judecător.
Contrar statutului său, domnul Pușcaș, nu odată a divulgat secretul
votului, prin interrventiile sale în mass-media, ia poziție publică asupra
multor evenimente de ordin politic, iar opiniile sale referitor la criza politică din stat se transformă în propagandă adevarată în vederea denigrării
actualei puteri.
Considerăm că domnul Pușcaș a încălcat flagrant obligațiunile sale,
statutul și jurămintul de judecător, urnmînd a fi sancționat conform legii.
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.84 din Codul jurisdicției constituționale, solicit Consiliului Superior al Magistraturii să sesizeze Curtea Constituțională în vederea inițierii procedurii disciplinare de ridicare
a mandatului de judecător al domnului Victor Pușcaș.
Cu stimă,
Vladimir VORONIN
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CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
MD 2009, mun. Chișinău, str. Kogălniceanu, 70
www.csm.md; email: www.aparatul4csm.md;
tel. 22-30-76, fax 22-38-40
03 aprilie 2012
nr. 191/13
HOTARÎRE
cu privire la demersul domnului Vladimir Voronin,
deputat în Parlamentul Republicii Moldova
Examinand chestiunea cu privire la demersul domnului Vladimir
Voronin, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, audiind informatia domnului Dumitru Visternicean, Consiliul Superior al Magistraturii
CONSTATĂ:
La 01 martie 2012, la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a parvenit demersul domnului Vladimir Voronin, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în care solicită sesizarea Curții Constituționale (CC)
în temeiul art. 84 din Codul jurisdictiei constitutionale privind inițierea
procedurii disciplinare de ridicare a mandatului de judecător al domnului Victor Pușcaș.
Demersul a fost examinat în ședințele plenare ale Consiliului din 27
martie și 03 aprilie 2012, în cadrul cărora s-au analizat argumentele și
materialele invocate de autorul acestuia (expunerile la emisiunea Replica de la TV Prime din 26 februarie 2012).
Conform art. 136 din Constituția Republicii Moldova, Curtea Constituțională este compusă din 6 judecători, numiți pe un mandat de șase
ani, cîte doi – de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii.
Art. 6 din Legea cu privire la Curtea Constituțională conține aceleași
stipulări.
Potrivit art. 17 din Legea nominalizată, judecătorul CC este obligat:
a) să-și îndeplinească atribuțiile cu imparțialitate și în respectul Constituției;
b) să păstreze secretul deliberărilor și a voturilor și să nu i-a poziție
publică sau să dea consultații în problemele de competența Curții Constituționale;
c)... să nu permită folosirea funcției sale în scop de propagandă de
orice fel;
f) să se abțină de la orice acțiune contrară statutului de judecător;...
Art. 83 din Codul jurisdicției constituționale statuează că judecătorii
CC poartă răspundere disciplinar pentru încălcarea culpabilă a prevede379

rilor Legii cu privire la Curtea Constituțională și ale Codului, iar art.84 din
Cod constată că urmărirea disciplinară a judecătorului CC poate fi pornită numai în temeiul unei sesizări, facute în scris de autoritățile competente să numească judecători în Curtea Constituțională.
Același articol, la aliniatele (2), (3) și (4) stabilește procedura și organele competente să examineze sesizările înaintate; astfel procedura de
examinare de aplicare a sancțiunii disciplinare judecătorului CC ține de
competența Curții Constituționale.
Conform Hotarîrii Consiliului Superior al Magistraturii nr.22/2 din 15
februarie 2007, domnul Victor Pușcaș a fost numit judecător la Curtea
Constituțională din partea CSM.
Autorul demersului la Consiliul Superior al Magistraturii susține că
domnul Victor Pușcaș „permanent demonstrează o lipsă totală de respect
față de Constituția Republicii Moldova și legislația pertinentă, că discreditează unica autoritate supremă în stat competentă să apere supremația
Legii Supreme”.
Domnul Vladimir Voronin susține că judecătorul CC, Victor Pușcaș,
nu o dată a divulgat secretul votului prin intervențiile sale în mass-media, că se pronunță public asupra unor evenimente politice, iar opiniile
sale referitor la criza politica din stat se transformă în adevarată propagandă întru susținerea actualei puteri, invocînd în acest sens emisiunea
Replica de la TV Prime din 26 februarie 2012. Potrivit autorului, judecătorul Victor Pușcaș „... și-a permis să comenteze deschis toate evenimentele
politice din țară, și-a expus poziția în privința multor probleme care ar
putea face obiectul examinării la Curtea Constituțională, cum ar fi alegerea președintelui Republicii Moldova, legalitatea, legitimitatea și dizolvarea Parlamentului...”, considerând câ astfel au fost încălcate flagrant
obligațiunile, statutul și jurămîntul de judecător, urmînd a fi sancționat
conform legii.
Analizînd argumentele invocate în raport cu actele normative relevante, Consiliul Superior al Magistraturii reține ca judecătorii CC pot fi
supuși răspunderii disciplinare strict în condițiile stabilite de Lega cu privire la Curtea Constituțională și Codul jurisdictiei constituționale, cu respectarea procedurii. Or, această procedură are mai multe faze, urmînd a
fi obligatoriu executate consecutiv: inițierea procedurii disciplinare; urmărirea disciplinară; verificarea temeiniciei sesizării; examinarea în fond
a sesizării.
Inițierea procedurii disciplinare (sesizarea) împotriva judecătorilor
CC ține exclusiv de autoritatea competentă să numească judecători la
Curtea Constituțională; în cazul concret privindu-l pe Victor Pușcaș – de
către Consiliul Superior al Magistraturii.
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Sesizarea poate fi din oficiu sau la cerere. Legislația nu stabilește concret
subiecții cu drept de sesizare, însa autorul/autorii sesizării trebuie să indice
concret temeiurile și argumentele întru confirmarea solicitării de inițiere
a procedurii disciplinare. Mai mult, CSM consideră că inițierea procedurii
disciplinare este un drept și nu o obligație a autorității competente.
Or, Consiliul conchide că Vladimir Voronin a fost în drept să depună la CSM demersul cu solicitarea respectivă, însă lipsesc temeiuri și argumente ce ar determina Consiliul Superior al Magistraturii să inițieze
procedura disciplinară împotriva judecatorului CC, Victor Pușcaș. Singurul argument invocat de autorul demersului – emisiunea Replica de
la TV Prime – nu s-a confirmat, deoarece Consiliul, vizionînd emisiunea
respectivă, nu a constatat acțiuni, expuneri, opinii ale domnului Victor
Pușcaș care ar putea fi considerate ca „... încălcare flagrantă a obligațiunilor sale, a statutului și jurămîntului de judecător”.
Mai mult, din conținutul emisiunii respective rezultă că, de fiecare
dată cînd chestiunile dezbătute țineau concret de activitatea CC, judecătorul Victor Pușcaș invoca obligațiile legale de a nu se pronunța.
Restul invocărilor domnului Vladimir Voronin enumerate mai sus au
un caracter general, nu sunt argumentate cu nimic și nu pot servi temei
pentru inițierea procedurii disciplinare împotriva judecătorului Victor
Pușcaș. Or, sesizarea autorității competente de a iniția procedura disciplinară trebuie să fie concretă, argumentată, cu încadrarea juridică a acțiunilor judecătorului, susținute de probe incontestabile.
Astfel, Consiliul Superior al Magistraturii, călăuzindu-se de prevederile art. 84 din Codul jurisdicției constituționale, art. 4 §i 24 din Legea cu
privire la Consiliul Superior al Magistraturii,
HOTARASTE:
A refuza inițierea procedurii disciplinare în privința judecătorului
Curții Constituționale, Victor Pușcaș, la solicitarea domnului Vladimir
Voronin, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
Președintele ședinței Consiliului Superior
al Magistraturii
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Nichifor Corochii

HOTĂRÎRE
pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea
nr.163 din 22 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor
acte legislative (Sesizarea nr.30a/2011) nr. 3 din 09.02.2012
Monitorul Oficial nr.38-41/7 din 24.02.2012
***
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională, statuînd în componenţa:
Dna Valeria ŞTERBEŢ, judecător-raportor, preşedintele şedinţei,
Dl Dumitru PULBERE,
Dl Victor PUŞCAŞ,
Dl Petru RAILEAN,
Dna Elena SAFALERU, judecători,
cu participarea dnei Ludmila CHIHAI, grefier,
Avînd în vedere sesizarea depusă la 21 septembrie 2011, înregistrată la
aceeaşi dată, completată la 25 octombrie 2011,
Examinînd sesizarea în şedinţă plenară publică,
Avînd în vedere actele şi lucrările dosarului,
Pronunţă următoarea hotărîre:
PROCEDURA
1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 21 septembrie 2011, în temeiul articolelor 25 lit.g) din Legea cu
privire la Curtea Constituţională şi 38 alin.1) lit.g) din Codul jurisdicţiei
constituţionale, de deputaţii în Parlament, dnii Artur Reşetnicov, Serghei
Sîrbu şi Igor Vremea, pentru controlul constituţionalităţii prevederilor
articolelor III-XV din Legea nr.163 din 22 iulie 2011 pentru modificarea şi
completarea unor acte legislative (M.O. nr.146/448, 2011).
2. Autorii sesizării au pretins, în special, că lichidarea instanţelor specializate – Judecătoria Economică de Circumscripţie, Curtea de Apel Economică şi Judecătoria Militară, precum şi modalitatea transferării sau
eliberării din funcţie a judecătorilor din instanţele judecătoreşti lichidate, încalcă prevederile articolelor 1 alin.(3), 6, 7, 20, 54, 115 alin.(2) şi 116
din Constituţie.
3. Prin decizia Curţii Constituţionale din 7 octombrie 2011 sesizarea a
fost declarată admisibilă.
4. La 25 octombrie 2011 sesizarea a fost completată cu argumente adiţionale.
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5. În procesul examinării sesizării, Curtea Constituţională a solicitat
opiniile scrise ale Parlamentului, Preşedintelui interimar al Republicii
Moldova, Guvernului, Ministerului Justiţiei, Ministerului Apărării, Ministerului Economiei, Curţii Supreme de Justiţie, Procuraturii Generale,
Consiliului Superior al Magistraturii, Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
Centrului pentru Drepturile Omului, Asociaţiei obşteşti „Juriştii pentru
Drepturile Omului”.
6. La şedinţa plenară publică a Curţii au participat autorii sesizării,
dnii Serghei Sîrbu, Artur Reşetnicov şi Igor Vremea, reprezentantul Parlamentului, dl Sergiu Chirică, reprezentantul Guvernului, dl Oleg Efrim.
LEGISLAŢIA PERTINENTĂ
7. Prevederile relevante ale Constituţiei (M.O. nr.1/1, 1994) sînt următoarele:
Articolul 1 Statul Republica Moldova
„[...] (3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care
demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sînt garantate.”
Articolul 4 Drepturile şi libertăţile omului
„(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală
a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica
Moldova este parte.
(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la
drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările internaţionale.”
Articolul 6 Separaţia şi colaborarea puterilor
„În Republica Moldova puterea legislativă, executivă şi judecătorească sînt separate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin,
potrivit prevederilor Constituţiei.”
Articolul 7 Constituţia, Lege Supremă
„Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege
şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are
putere juridică.”
Articolul 8 Respectarea dreptului internaţional
şi a tratatelor internaţionale
„(1) Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi tratatele la care este parte, să-şi bazeze relaţiile cu alte
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state pe principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional.
(2) Intrarea în vigoare a unui tratat internaţional conţinînd dispoziţii
contrare Constituţiei va trebui precedată de o revizuire a acesteia.”
Articolul 20 Accesul liber la justiţie
„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.”
Articolul 54 Restrîngerea exerciţiului
unor drepturi sau al unor libertăţi
„(1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar
diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.
(2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrîngeri decît celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sînt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării,
ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor,
protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.
(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrîngerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.
(4) Restrîngerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii.”
Articolul 114 Înfăptuirea justiţiei
„Justiţia se înfăptuieşte în numele legii numai de instanţele judecătoreşti.”
Articolul 115 Instanţele judecătoreşti
„(1) Justiţia se înfăptuieşte prin Curtea Supremă de Justiţie, prin curţile de apel şi prin judecătorii.
(2) Pentru anumite categorii de cauze pot funcţiona, potrivit legii, judecătorii specializate.
[...]
(4) Organizarea instanţelor judecătoreşti, competenţa acestora şi procedura de judecată sînt stabilite prin lege organică.”
Articolul 116 Statutul judecătorilor
„(1) Judecătorii instanţelor judecătoreşti sînt independenţi, imparţiali
şi inamovibili, potrivit legii.
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(2) Judecătorii instanţelor judecătoreşti se numesc în funcţie de Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii. Judecătorii care au susţinut concursul sînt
numiţi în funcţie pentru prima dată pe un termen de 5 ani. După expirarea termenului de 5 ani, judecătorii vor fi numiţi în funcţie pînă la atingerea plafonului de vîrstă, stabilit în condiţiile legii.
[...]
(5) Promovarea şi transferarea judecătorilor se fac numai cu acordul
acestora.
(6) Sancţionarea judecătorilor se face în conformitate cu legea.
[...].”
Articolul 123 Atribuţiile
„(1) Consiliul Superior al Magistraturii asigură numirea, transferarea,
detaşarea, promovarea în funcţie şi aplicarea de măsuri disciplinare faţă
de judecători.
(2) Modul de organizare şi funcţionare al Consiliului Superior al Magistraturii se stabileşte prin lege organică”.
8. Prevederile relevante ale Legii nr.514-XIII din 6 iulie 1995 privind
organizarea judecătorească (M.O. nr.58/641, 1995) sînt următoarele:
Articolul 1 Puterea judecătorească
„(1) Puterea judecătorească este independentă, separată de puterea
legislativă şi puterea executivă, are atribuţii proprii, exercitate prin instanţele judecătoreşti, în conformitate cu principiile şi dispoziţiile prevăzute de Constituţie şi de alte legi.
[...].”
Articolul 2 Baza juridică a organizării judecătoreşti
„Organizarea judecătorească este reglementată de Constituţie, de
prezenta lege şi de alte acte legislative.”
Articolul 4 Sarcinile instanţelor judecătoreşti
„(1) Instanţele judecătoreşti înfăptuiesc justiţia în scopul apărării şi
realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor şi ale
asociaţiilor acestora, ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor.
[...].”
Articolul 15 Instanţele judecătoreşti
„[...]
(2) Pentru anumite categorii de cauze pot funcţiona, potrivit legii, instanţe specializate (economice, militare etc.).
Începînd cu 12.03.2012, urmează a fi pusă în aplicare noua redacţie a alin.
(2) art.15, modificat prin Legea nr.163 din 22.07.2011, cu următorul conţinut:
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„(2) Pentru anumite categorii de cauze pot funcţiona instanţe specializate. În cadrul instanţelor judecătoreşti pot funcţiona colegii/complete
de judecată specializate.”
[...]
(5) Numărul de judecători ai instanţelor judecătoreşti se stabileşte
conform anexei nr.1”
Capitolul 5 Judecătoriile SPECIALIZATE
Conform prevederilor art.XV-(1) din Legea nr.163, începînd cu
12.03.2012, Capitolul 5 urmează a fi exclus.
Articolul 41 Judecătoriile specializate
„(1) Judecătoriile specializate sînt parte componentă a sistemului judecătoresc.
(2) Judecătoriile specializate sînt:
a) Judecătoria Militară;
b) Judecătoria Economică de Circumscripţie;
c) Curtea de Apel Economică.
(3) După caracterul activităţii lor, Judecătoria Militară şi Judecătoria Economică de Circumscripţie se asimilează judecătoriilor, cu unele
derogări stabilite de lege.
(4) Judecătoriile specializate judecă cauzele date în competenţa lor
prin lege.”
Articolul 42 Judecătoria Militară
„(1) Judecătoria Militară funcţionează în municipiul Chişinău.
(2) În circumscripţia Judecătoriei Militare sînt cuprinse toate raioanele, oraşele, municipiile Republicii Moldova.
(3) În caz de necesitate, se pot institui, conform legii, şi alte judecătorii
militare cu circumscripţii stabilite de Parlament.”
Articolul 421 Instanţele judecătoreşti economice
„(1) Judecătoria Economică de Circumscripţie şi Curtea de Apel Economică înfăptuiesc justiţia la soluţionarea litigiilor apărute în cadrul relaţiilor economice ale persoanelor fizice şi juridice.
(2) În circumscripţia judecătoriei economice sînt cuprinse toate raioanele, oraşele, municipiile Republicii Moldova.”
9. Prevederile relevante ale Legii nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (M.O. nr.59-60/664, 1995; republicată în M.O.
nr.117-119/946, 2002) sînt următoarele:
Articolul 1 Judecătorul, purtător al puterii judecătoreşti
„(1) Puterea judecătorească se exercită numai prin instanţa judecătorească în persoana judecătorului, unicul purtător al acestei puteri.
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(2) Judecătorul este persoana învestită constituţional cu atribuţii de
înfăptuire a justiţiei, pe care le execută în baza legii.
(3) Judecătorii instanţelor judecătoreşti sînt independenţi, imparţiali
şi inamovibili şi se supun numai legii.
(4) Orice persoană, organizaţie, autoritate sau instituţie este datoare
să respecte independenţa judecătorilor.”
Articolul 17 Asigurarea independenţei judecătorului
„Independenţa judecătorului este asigurată prin:
[...]
b) procedeul de numire, suspendare, demisie şi eliberare din funcţie;
[...]”
Articolul 18 Inamovibilitatea judecătorului
„(1) Judecătorul instanţei judecătoreşti este inamovibil pe perioada
exercitării funcţiilor, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.25.
(2) Împuternicirile lui pot fi suspendate în baza şi în modul stabilit de
prezenta lege.”
Articolul 20 Promovarea sau transferarea judecătorului
„(1) Promovarea sau transferarea pe un termen nelimitat a judecătorului se face numai cu acordul lui, la propunerea Consiliului Superior al
Magistraturii, de către Preşedintele Republicii Moldova sau, după caz, de
Parlament. Promovarea se face în bază de concurs organizat de Consiliul
Superior al Magistraturii.
(11) În cazul reorganizării sau dizolvării instanţei judecătoreşti, judecătorul este transferat, cu acordul lui, în temeiul legii, la altă instanţă
judecătorească. Dacă refuză transferul la altă instanţă, judecătorul are
dreptul la demisie în condiţiile art.26. Dacă nu depune cerere de demisie
în termen de 15 zile, judecătorul este eliberat din funcţie în conformitate
cu prevederile art.25 alin.(1) lit.m).
[...]”
Articolul 25 Eliberarea judecătorului din funcţie
„(1) Judecătorul este eliberat din funcţie de organul care l-a numit în cazul:
a) depunerii cererii de demisie în conformitate cu prevederile art.26
alin.(2);
b) depunerii cererii de demisie din proprie iniţiativă;
c) depunerii cererii de demisie în legătură cu atingerea vîrstei de pensionare;
[...]
m) reorganizării sau dizolvării instanţei judecătoreşti, dacă judecătorul refuză transferul la altă instanţă judecătorească şi nu face uz de dreptul său la demisie.
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(2) Propunerea privind eliberarea judecătorului din funcţie este înaintată de Consiliul Superior al Magistraturii Preşedintelui Republicii
Moldova sau, după caz, Parlamentului.
(3) Modul de eliberare din funcţie a judecătorului şi de contestare a
hotărîrii de eliberare se stabileşte de legislaţie.
(4) În cazul anulării hotărîrii de eliberare din funcţie a judecătorului
acesta va fi repus în toate drepturile avute anterior, plătindu-i-se, în modul stabilit de lege, drepturile băneşti de care a fost lipsit.
[...]”
Articolul 26 Demisia judecătorului
„(1) Se consideră demisie a judecătorului plecarea onorată a judecătorului din funcţie, dacă acesta, în exerciţiul funcţiunii şi în afara relaţiilor de serviciu, nu a comis fapte ce discreditează justiţia sau compromit
cinstea şi demnitatea de judecător.
(2) Judecătorul are dreptul la demisie în cazul depunerii cererii de demisie, inclusiv la reorganizarea sau dizolvarea instanţei judecătoreşti.
[...]
(4) Judecătorului demisionat sau pensionat i se plăteşte o indemnizaţie unică de concediere egală cu produsul înmulţirii salariului său mediu
lunar la numărul de ani complet lucraţi în funcţia de judecător. Totodată,
judecătorului demisionat şi reîntors în funcţie i se ia în calculul indemnizaţiei unice de concediere timpul activităţii în funcţia de judecător de
la data încetării ultimei demisii.
(5) Judecătorul demisionat are dreptul la pensie conform Legii privind
pensiile de asigurări sociale de stat sau la o indemnizaţie lunară viageră,
în condiţiile prezentei legi.
[...].”
10. Prevederile relevante ale Legii nr.789-XIII din 26 martie 1996 cu
privire la Curtea Supremă de Justiţie (M.O. nr.32-33/323, 1996, republicată în M.O., nr.196-199/764, 2003) sînt următoarele:
Articolul 4 Componenţa Curţii Supreme de Justiţie
(1) Curtea Supremă de Justiţie este compusă din preşedinte, trei vicepreşedinţi, care sînt concomitent preşedinţi ai Colegiului Civil şi de
Contencios Administrativ, Colegiului Economic şi, respectiv, Colegiului
Penal, şi 45 judecători (dintre care trei judecători exercită concomitent şi
funcţia de vicepreşedinte al colegiului) care îşi desfăşoară activitatea în
colegii şi în cadrul Plenului Curţii.
Începînd cu 12.03.2012, urmează a fi pusă în aplicare noua redacţie a
alin.(1) art.4, modificat prin Legea nr.163 din 22.07.2011, cu următorul
conţinut:
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(1) Curtea Supremă de Justiţie este compusă din preşedinte, trei vicepreşedinţi, care sînt concomitent preşedinţi ai Colegiului Civil şi de
Contencios Administrativ, Colegiului Comercial şi, respectiv, Colegiului
Penal, şi 45 judecători (dintre care trei judecători exercită concomitent şi
funcţia de vicepreşedinte al colegiului) care îşi desfăşoară activitatea în
colegii şi în cadrul Plenului Curţii.
11. Prevederile relevante ale Legii cu privire la Consiliul Superior al
Magistraturii nr.947-XIII din 19 iulie 1996 (M.O. nr.64/641, 1996, republicată în M.O. nr.186-188/752, 2003) sînt următoarele:
Articolul 1 Consiliul Superior al Magistraturii – organ
de autoadministrare judecătorească
„(1) Consiliul Superior al Magistraturii este un organ independent,
format în vederea organizării şi funcţionării sistemului judecătoresc, şi
este garantul independenţei autorităţii judecătoreşti.
[...]”
ÎN DREPT
12. La 22 iulie 2011 Parlamentul a adoptat Legea nr.163 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, 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 judecătorească;
• 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 instanţelor
judecătoreşti militare.
13. Legea nr.163 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative a vizat în principiu următoarele intervenţii legislative privind sistemul judiciar:
• lichidarea Curţii de Apel Economice, a Judecătoriei Economice de
Circumscripţie şi a Judecătoriei Militare;
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• modificarea denumirii Colegiului Economic al Curţii Supreme de
Justiţie în „Colegiul Comercial”;
• lărgirea competenţei instanţelor judecătoreşti de drept comun, precum şi a unor organe ale procuraturii, prin lichidarea instanţelor judecătoreşti specializate;
• modificarea unor prevederi ce reglementează condiţiile şi garanţiile
de transfer, demisie şi eliberare din funcţie a judecătorilor, preşedinţilor
şi vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti specializate, activitatea cărora încetează de la data de 12.03.2012;
• modul de examinare a cauzelor în perioada de tranziţie;
• modul de transmitere a cauzelor, a altor acte şi bunuri ale instanţelor judecătoreşti lichidate;
• alte dispoziţii privind modul de aplicare şi intrare în vigoare a legii
menţionate.
14. Autorii sesizării contestă următoarele articole din Legea nr.163:
Art.III. – Legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.58, art.641),
cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru anumite categorii de cauze pot funcţiona instanţe specializate. În cadrul instanţelor judecătoreşti pot funcţiona colegii/complete
de judecată specializate.”
2. Capitolul 5 se abrogă.
3. La anexa nr.1, poziţiile „Curtea de Apel Economică (specializată)”,
„Judecătoria Militară (specializată)” şi „Judecătoria Economică de Circumscripţie (specializată)” se exclud.
4. La anexa nr.2, poziţiile „Judecătoria Militară” şi „Judecătoria Economică de Circumscripţie” se exclud.
5. La anexa nr.3, poziţiile „Judecătoria Militară”, „ECONOMICĂ” şi
„Judecătoria Economică de Circumscripţie” se exclud.
Art.IV. – Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002,
nr.117–119, art.946), cu modificările ulterioare, se completează după
cum urmează:
1. Articolul 20 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) În cazul reorganizării sau dizolvării instanţei judecătoreşti, judecătorul este transferat, cu acordul lui, în temeiul legii, la altă instanţă
judecătorească. Dacă refuză transferul la altă instanţă, judecătorul are
dreptul la demisie în condiţiile art.26. Dacă nu depune cerere de demisie
în termen de 15 zile, judecătorul este eliberat din funcţie în conformitate
cu prevederile art.25 alin.(1) lit.m).”
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2. La articolul 25 alineatul (1) se completează cu litera m) cu următorul cuprins:
„m) reorganizării sau dizolvării instanţei judecătoreşti, dacă judecătorul refuză transferul la altă instanţă judecătorească şi nu face uz de
dreptul său la demisie.”
3. La articolul 26 alineatul (2) se completează în final cu textul „, inclusiv la reorganizarea sau dizolvarea instanţei judecătoreşti”.
Art.V. – La articolul 14 din Legea nr.589-XIII din 22 septembrie 1995
privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 1996, nr.11–12, art.114), cu modificările ulterioare,
sintagma „Curtea de Apel Economică” se substituie cu sintagma „curtea
de apel competentă”.
Art.VI. – La articolul 4 alineatul (1), articolul 6, articolul 8 alineatul
(1), articolul 12 alineatele (1) şi (2) şi la articolul 13 alineatul (1) din Legea
nr.789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.196–
199, art.764), cu modificările ulterioare, sintagma „Colegiul Economic”
se substituie cu sintagma „Colegiul Comercial”.
Art.VII. – Legea nr.836-XIII din 17 mai 1996 cu privire la sistemul instanţelor judecătoreşti militare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
1996, nr.51, art.482), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art.VIII. – Legea nr.970-XIII din 24 iulie 1996 cu privire la instanţele
judecătoreşti economice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996,
nr.77, art.742), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art.IX. – La articolul 6 alineatul (21) din Legea nr.440-XV din 27 iulie
2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108–109, art.834), cu modificările ulterioare, sintagma „Curtea de apel economică” se substituie cu sintagma „curtea de apel
competentă”.
Art.X. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003,
nr.104–110, art.447), cu modificările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
1. La articolul 29 alineatul (2), cuvîntul „judecătorii, „ se exclude.
2. Articolul 37 se abrogă.
3. La articolul 38 punctul 2), cuvintele „, inclusiv de judecătoria militară” se exclud.
4. La articolul 42 alineatul (6) se abrogă.
5. La articolul 270 alineatul (1) punctul 1) litera f) se abrogă.
6. La articolul 400 alineatul (1) punctul 2) se abrogă.
Art.XI. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV
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din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.111–
115, art.451), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează
după cum urmează:
1. La articolul 1, cuvintele „şi de cele specializate” se exclud.
2. La articolul 2 alineatul (1), cuvintele „şi în cele specializate” se exclud.
3. Articolul 28: alineatul (1), partea introductivă şi literele a), b), c) şi d)
vor avea următorul cuprins:
„(1) Instanţele judecătoreşti de drept comun judecă:
a) pricinile în litigiile de drept ce nasc din raporturi juridice civile, familiale, de muncă, locative, funciare, ecologice şi din alte raporturi juridice, bazate pe egalitatea părţilor, pe libertatea contractului şi pe alte
temeiuri de apariţie a drepturilor şi a obligaţiilor, indiferent de statutul
juridic al subiecţilor;
b) pricinile în litigiile ce decurg din raporturi de contencios administrativ;
c) pricinile în procedură specială specificate la art.279;
d) pricinile privind sistarea temporară a valabilităţii sau retragerea licenţelor/autorizaţiilor ce vizează activitatea de întreprinzător;”
alineatul se completează cu literele f), g), h) şi i) cu următorul cuprins:
„f) pricinile în pretenţii ce se examinează în procedură în ordonanţă
specificate la art.345;
g) pricinile ce apar în legătură cu executarea actelor instanţelor judecătoreşti şi a actelor unor alte autorităţi, inclusiv ale instanţelor judecătoreşti străine şi ale arbitrajelor internaţionale;
h) pricinile privind declararea insolvabilităţii;
i) pricinile privind contestarea, în condiţiile legii, a hotărîrilor arbitrale şi eliberarea titlurilor executorii.”
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Instanţele judecătoreşti de drept comun judecă pricinile ce ţin
de competenţa lor cu participarea persoanelor fizice şi juridice rezidente
sau nerezidente, autorităţilor publice, organizaţiilor cu investiţii străine,
organizaţiilor internaţionale care practică activităţi de întreprinzător,
dacă prin lege, printr-un tratat internaţional la care Republica Moldova
este parte sau prin înţelegere a părţilor nu se stabileşte o altă modalitate
de soluţionare a litigiului.”
4. Articolul 29 se abrogă.
5. Articolul 30:
la alineatul (1), cuvintele „sau a celei specializate” se exclud;
la alineatul (2), textul „sau, după caz, Curtea de Apel Economică” se
exclude.
6. Articolul 31 se abrogă.
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7. La articolul 33 alineatul (1):
litera d) se completează în final cu cuvintele „şi ale arbitrajelor internaţionale”;
articolul se completează cu literele h), i) şi j) cu următorul cuprins:
„h) apărarea drepturilor şi intereselor statului, ale unităţilor administrativ-teritoriale ce ţin de buget; rezilierea, rezoluţiunea şi declararea
nulităţii contractelor ce lezează interesele statului; protecţia mediului
înconjurător;
i) declararea insolvabilităţii;
j) contestarea, în condiţiile legii, a hotărîrilor arbitrale.”
8. Articolele 35 şi 36 se abrogă.
9. Articolul 39 se completează cu alineatul (111) cu următorul cuprins:
„(111) Acţiunea ce ţine de încasarea datoriei scadente din contractul
încheiat între agenţii economici poate fi intentată şi în instanţa de la sediul reclamantului.”
10. La articolul 44:
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Conflictul de competenţă între două sau mai multe judecătorii
care nu ţin de aceeaşi curte de apel ori între o judecătorie şi o curte de
apel, ori între curţile de apel se judecă de colegiul respectiv al Curţii Supreme de Justiţie.”
alineatele (4), (5), (6), (7) şi (8) se abrogă.
11. La articolul 46 alineatul (3), cuvintele „Colegiul civil şi de contencios administrativ lărgit şi colegiul economic lărgit al” se substituie cu
cuvintele „Colegiile lărgite ale”.
12. La articolul 49 alineatul (5), cuvintele „Colegiului civil şi de contencios administrativ, Colegiului economic al” se substituie cu cuvîntul
„colegiilor”.
13. La articolul 355, sintagma „Curtea de Apel Economică” se substituie cu sintagma „curtea de apel competentă”.
14. La articolul 358:
alineatul (2) se abrogă;
la alineatul (3), cuvintele „şi de cele economice” se exclud;
la alineatul (4), textul „, de Curtea de Apel Economică, de Colegiul civil
şi de contencios administrativ şi de Colegiul economic ale” se substituie
cu cuvintele „şi de colegiile”.
15. La articolul 399 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Colegiile Curţii Supreme de Justiţie examinează recursurile declarate împotriva hotărîrilor emise în primă instanţă de către curţile de
apel.”
16. La articolul 424 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
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„(2) Colegiile Curţii Supreme de Justiţie examinează recursurile declarate împotriva încheierilor emise în primă instanţă de către curţile de apel.”
17. La articolul 439 alineatul (2), cuvintele „Colegiului civil şi de contencios administrativ sau al Colegiului economic” se substituie cu cuvintele „colegiului respectiv”.
Art.XII. – În anexele nr.3 şi nr.4 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie
2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35–38, art.148), cu modificările
ulterioare, compartimentele „Curtea de Apel Economică”, „Judecătoria
economică de circumscripţie” şi „Judecătoria militară” se exclud.
Art.XIII. – Legea nr.24-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la arbitrajul comercial internaţional (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2008, nr.88–89, art.316) se modifică după cum urmează:
1. La articolul 6 alineatul (2), sintagma „Curtea de Apel Economică” se
substituie cu sintagma „curtea de apel competentă”.
2. La articolul 16 alineatul (3), sintagma „Curţii de Apel Economice” se
substituie cu sintagma „curţii de apel competente”.
Art.XIV. – La articolul 25 din Legea nr.294-XVI din 25 decembrie 2008
cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009,
nr.55–56, art.155), cu modificările ulterioare, alineatul (3) se modifică
după cum urmează:
la litera a), cuvintele „ce ţin de competenţa judecătoriilor militare” se
substituie cu textul „privind infracţiunile prevăzute în Partea specială a
Codului penal, săvîrşite de persoane din efectivul de soldaţi, din corpul
de sergenţi şi din corpul de ofiţeri al Armatei Naţionale, din efectivul trupelor de carabinieri (trupele de interne) ale Ministerului Afacerilor Interne, din efectivul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale,
al Serviciului de Informaţii şi Securitate, al Serviciului Grăniceri, al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, de persoane atestate din efectivul
instituţiilor penitenciare, de supuşi ai serviciului militar în timpul concentrărilor şi de alte persoane referitor la care există indicaţii speciale în
legislaţie”;
la litera b), cuvintele „judecătoria militară” se substituie cu cuvintele
„instanţa de judecată în cauzele prevăzute la lit.a)”.
Art.XV. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 15 zile de la data publicării, cu excepţia prevederilor articolelor III, VI–VIII şi X–XII, în partea ce se
referă la funcţionarea Curţii de Apel Economice, Judecătoriei Economice
de Circumscripţie şi Judecătoriei Militare, care se pun în aplicare la 6 luni
de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Începînd cu data intrării în vigoare a prezentei legi, cererile civile
şi cauzele penale care ţineau de competenţa Curţii de Apel Economice,
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a Judecătoriei Economice de Circumscripţie şi a Judecătoriei Militare se
vor depune/trimite la instanţele judecătoreşti competente.
(3) Cererile civile sau cauzele penale depuse/trimise sau cele transmise Judecătoriei Economice de Circumscripţie, Judecătoriei Militare
sau Curţii de Apel Economice pentru examinare în fond, apel, recurs se
transmit, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi,
instanţelor judecătoreşti competente dacă instanţa nu a început dezbaterile judiciare.
(4) Cauzele civile sau penale în care Curtea de Apel Economică, Judecătoria Economică de Circumscripţie sau Judecătoria Militară a început
dezbaterile judiciare continuă să fie examinate şi soluţionate de către
acestea în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Dacă, în termen de 6 luni, nu a fost pronunţat nici un act judecătoresc
de dispoziţie, cauzele se transmit, în termen de 10 zile, spre examinare
instanţelor judecătoreşti competente.
(5) După expirarea a 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi,
Curtea de Apel Economică, Judecătoria Economică de Circumscripţie şi
Judecătoria Militară îşi încetează activitatea.
(6) După încetarea activităţii Curţii de Apel Economice, judecătorilor
acesteia le va fi propus transferul, cu acordul lor, în funcţiile vacante de
judecători ai curţilor de apel în modul stabilit de lege, iar după încetarea
activităţii Judecătoriei Economice de Circumscripţie şi Judecătoriei Militare, judecătorilor acestor instanţe le va fi propus transferul, cu acordul
lor, în funcţiile vacante de judecători ai altor judecătorii în modul stabilit
de lege.
(7) Judecătorii Curţii de Apel Economice pot fi transferaţi, cu acordul
lor, şi în instanţe de grad inferior, cu păstrarea, pentru un termen de 3
luni, a salariului lunar, inclusiv a sporului pentru gradul de calificare, stabilit anterior conform legislaţiei.
(8) Preşedinţii, vicepreşedinţii şi judecătorii Curţii de Apel Economice, cei ai Judecătoriei Economice de Circumscripţie şi ai Judecătoriei Militare vor fi transferaţi în alte funcţii ale instanţelor judecătoreşti în condiţiile art.20 din Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul
judecătorului.
(9) Judecătorii Curţii de Apel Economice, cei ai Judecătoriei Economice de Circumscripţie şi ai Judecătoriei Militare vor fi confirmaţi în calitate
de judecători în instanţele în care au fost transferaţi, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, prin decret al Preşedintelui Republicii
Moldova.
(10) Judecătorilor Curţii de Apel Economice, celor ai Judecătoriei Economice de Circumscripţie şi ai Judecătoriei Militare transferaţi în instan395

ţe judecătoreşti amplasate în alte localităţi li se vor compensa cheltuielile legate de transferarea în altă localitate conform normelor legislaţiei
muncii şi modului stabilit de Guvern.
(11) Bunurile mobile ale Curţii de Apel Economice şi ale Judecătoriei
Economice de Circumscripţie se transmit Curţii de Apel Chişinău, iar bunurile mobile ale Judecătoriei Militare – Ministerului Apărării.
(12) Funcţionarii şi alt personal al Curţii de Apel Economice, al Judecătoriei Economice de Circumscripţie şi al Judecătoriei Militare vor fi
transferaţi în funcţiile respective din cadrul altor instanţe judecătoreşti
conform schemei de încadrare a personalului, respectîndu-se prevederile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public şi ale legislaţiei muncii.
(13) Dosarele şi alte documente aflate în arhiva Curţii de Apel Economice la data încetării activităţii, precum şi cele examinate de către aceasta în perioada de tranziţie vor fi transmise spre păstrare arhivei Curţii de
Apel Chişinău.
(14) Dosarele şi alte documente aflate în arhiva Judecătoriei Economice de Circumscripţie şi în arhiva Judecătoriei Militare la data încetării
activităţii, precum şi cele examinate de către acestea în perioada de tranziţie vor fi transmise spre păstrare arhivei Judecătoriei Centru din municipiul Chişinău.
(15) Consiliul Superior al Magistraturii va propune Institutului Naţional al Justiţiei să includă în planurile de învăţămînt pentru cursurile de
formare continuă a judecătorilor subiectele necesare pentru specializarea judecătorilor în examinarea litigiilor cu caracter economic.
(16) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi,
Guvernul:
a) la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, va prezenta
Parlamentului modificări la Legea privind organizarea judecătorească în
vederea redistribuirii a 25 de posturi de judecători către curţile de apel şi
judecătorii;
b) va adopta actele necesare pentru reamplasarea Colegiului civil al
Curţii de Apel Chişinău în sediile eliberate în urma încetării activităţii
Curţii de Apel Economice şi a Judecătoriei Economice de Circumscripţie;
c) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în
vigoare în conformitate cu prezenta lege;
d) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.”
15. Autorii sesizării consideră că prevederile articolelor III-XV din Legea nr.163 din 22 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative sînt contrare articolelor 1 alin.(3), 6, 7, 20, 54, 115 alin.(2) şi 116
din Constituţie.
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În opinia lor, prin adoptarea Legii nr.163 Parlamentul, de facto, a provocat abrogarea tacită şi căderea în desuetudine a alin.(2) al art.115 din
Constituţia Republicii Moldova. În acest context ei menţionează că prin
lichidarea instanţelor specializate, după ce acestea au funcţionat efectiv
pe parcursul ultimilor 15 ani în baza cadrului legal adoptat după intrarea în vigoare a Constituţiei Republicii Moldova, s-a eliminat un remediu
jurisdicţional deja instituit, fapt ce constituie o involuţie legislativă şi instituţională.
După părerea autorilor sesizării, legea contestată nu conţine prevederi obiective, clare şi previzibile, în baza cărora judecătorii din instanţele lichidate vor fi transferaţi sau eliberaţi din funcţie, fapt ce vine în contradicţie cu art.116 din Constituţie, prin care sînt reglementate principiile
independenţei şi inamovibilităţii judecătorului, ce stau la baza asigurării
drepturilor şi libertăţilor fundamentale protejate de Constituţie.
16. În susţinerea poziţiei lor, autorii sesizării invocă prevederile Cartei europene privind statutul judecătorilor, adoptată la 8-10 iulie 1998 la
Strasbourg, şi cele ale Recomandării CM/Rec(2010)12 cu privire la judecători: independenţa, eficienţa şi responsabilităţile.
Totodată, ei fac referire şi la jurisprudenţa Curţii Constituţionale, în particular, la Hotărîrea nr.5 din 26 ianuarie 1998, prin care Legea
nr.970-XIII din 24 iulie 1996 cu privire la instanţele judecătoreşti economice a fost declarată constituţională.
17. Curtea reţine că prerogativa care i-a fost acordată prin art.135 alin.
(1) lit.a) din Constituţie privind controlul constituţionalităţii legilor presupune stabilirea corelaţiei dintre normele legislative contestate şi textul
Constituţiei, ţinînd cont de principiul supremaţiei acesteia.
18. În acelaşi sens, Curtea reaminteşte că, potrivit art.134 alin.(3) din
Constituţie, Curtea Constituţională are atribuţia de a asigura realizarea
principiului separării puterii de stat în puterea legislativă, puterea executivă şi puterea judecătorească şi garantează responsabilitatea statului
faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat.
19. Totodată, Curtea menţionează că sesizarea vizează dreptul Parlamentului de a interveni în prevederile legale referitoare la organizarea
judecătorească, inclusiv a instanţelor judecătoreşti specializate, precum şi cele referitoare la transferul, demisia şi eliberarea din funcţie a
judecătorilor din instanţele lichidate, cu condiţia respectării şi asigurării
principiilor constituţionale: al separării şi colaborării puterilor în stat şi
al independenţei puterii judecătoreşti, în general, şi al judecătorului, în
particular.
20. Analizînd obiectul sesizării în raport cu normele constituţionale,
Curtea Constituţională constată că motivele invocate pentru neconsti397

tuţionalitatea prevederilor legale contestate vizează pretinsa încălcare a
art.115 alin.(2) în corelare cu art.1 alin.(3), art.6 şi art.114 din Constituţie.
Avînd în vedere interdependenţa acestor motive ca urmare a necesităţii asigurării principiului independenţei justiţiei în lumina dispoziţiilor
constituţionale, legale şi standardelor internaţionale în domeniu, Curtea
le va examina în comun. Totodată, Curtea reţine că pretinsa intervenţie a Parlamentului în sfera independenţei justiţiei, invocată de autorii
sesizării, poate avea urmări asupra drepturilor şi libertăţilor persoanei
consacrate prin Constituţie şi actele internaţionale în domeniu, cum ar
fi accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, prin restrîngerea lor disproporţionată. Din aceste considerente pretinsele încălcări ale
art.1 alin.(3), 6, 114 şi 115 alin.(2) din Constituţie vor fi examinate combinat şi cu articolul 20 din Constituţie.
21. Cît priveşte argumentele autorilor sesizării referitoare la ingerinţa
prin legea contestată în exercitatea principiului independenţei judecătorului, Curtea va soluţiona separat pretinsa încălcare a articolului 116
combinat cu art.54 din Constituţie.
I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLELOR 1 alin.(3), 6, 114 şi 115
alin.(3) COMBINAT CU ARTICOLUL 20 DIN CONSTITUŢIE
22. Autorii sesizării consideră că articolele III-XV din Legea nr.163,
supuse controlului constituţionalităţii, au fost adoptate prin desconsiderarea caracterului de drept al statului Republica Moldova, consacrat de
alin.(3) art.1 din Constituţie, potrivit căruia:
„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.”
23. În acelaşi timp, autorii sesizării menţionează că această desconsiderare contravine triadei clasice a separării puterilor în stat şi, drept urmare, a colaborării lor, statuate de art.6 din Constituţie, în corespundere
cu care:
„În Republica Moldova puterea legislativă, executivă şi judecătorească sînt separate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin,
potrivit prevederilor Constituţiei.”
Totodată, încălcarea principiului separării şi colaborării puterilor statului a dus la ignorarea principiului independenţei justiţiei, prevăzut de
art.114 din Constituţie, după care:
„Justiţia se înfăptuieşte în numele legii numai de instanţele judecătoreşti.”
24. Concluzionînd, autorii sesizării consideră că lanţul expus al con398

fruntării legii contestate cu principiile enunţate de Legea fundamentală
a condus la lichidarea instanţelor judecătoreşti specializate, care au fost
instituite în baza alin.(2) art.115 din Constituţie, conform căruia:
„(2) Pentru anumite categorii de cauze pot funcţiona, potrivit legii,
judecătorii specializate.”
A. Argumentele autorilor sesizării
25. Autorii sesizării observă că, potrivit art.1 alin.(3) din Constituţie, Republica Moldova este un stat de drept. Acest fapt presupune ca subiecţii
de drept să respecte legile, să se subordoneze strict regulilor juridice, care
au ca obiect modul de organizare, atribuţiile şi funcţiile organelor statului.
26. În opinia autorilor sesizării, legea contestată vine în contradicţie
cu art.6 din Legea Supremă, deoarece Parlamentul a ignorat prevederile
acestui articol în procesul elaborării, dezbaterii şi adoptării legii. Ţinînd
cont de separarea puterilor în stat, Parlamentul urma să colaboreze în
mod obligatoriu cu puterea judecătorească (potrivit art.114, 115 din Constituţie, cu Curtea Supremă de Justiţie), deoarece legea ţine de organizarea şi funcţionarea instanţelor de judecată. Potrivit autorilor sesizării, o
astfel de colaborare nu a avut loc.
27. Autorii sesizării consideră că prin adoptarea Legii nr.163 din 22
iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Parlamentul, de facto, a provocat fie abrogarea tacită, fie căderea în desuetudine a alineatului (2) din articolul 115 din Constituţie. Lichidarea judecătoriilor specializate este neconstituţională pentru motivul că printr-o
lege organică o prevedere constituţională este lipsită de putere juridică.
28. Autorii sesizării constată că instanţele specializate au funcţionat
efectiv pe parcursul a 15 ani în baza unui cadru legal, adoptat după intrarea în vigoare a Constituţiei Republicii Moldova. În opinia lor, eliminarea
unui remediu jurisdicţional deja instituit, care funcţionează pe parcursul a mai mulţi ani, contestat la scurt timp după crearea sa, dar declarat
constituţional prin Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.5 din 26 ianuarie
1998, constituie o involuţie legislativă şi instituţională.
29. Concluzionînd, autorii sesizării au opinat că nu se pune problema
oportunităţii legii, ci a limitelor puterii discreţionare a unei majorităţi neconstituţionale a Parlamentului de a decide asupra ingineriei construcţiei constituţionale a puterilor în stat, precum şi dacă această intervenţie
trebuie limitată prin aplicarea principiului proporţionalităţii şi consecvenţei măsurilor legislative adoptate.
B. Argumentele autorităţilor
30. În şedinţa publică a Curţii, reprezentanţii Parlamentului şi Guvernului au pledat pentru constituţionalitatea normelor contestate. În
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acest sens reprezentantul Parlamentului a afirmat că Parlamentul, fiind
organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova şi unica
autoritate legislativă a statului, adoptă legi, hotărîri şi moţiuni. Articolul 115 alin.(2) din Constituţie statuează că pentru anumite categorii de
cauze pot funcţiona, potrivit legii, judecătorii specializate. În sensul articolului 72 alin.(3) lit.c.) din Constituţie, Parlamentul adoptă legi organice ce reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al
Magistraturii, a instanţelor judecătoreşti, a contenciosului administrativ.
Modificarea, completarea sau abrogarea legilor organice sau a unor dispoziţii ale acestora se face, de regulă, prin lege organică, care se adoptă
cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, conform procedurii stabilite în acest
sens (art.9 alin.(1), alin.(4), alin.(5) din Legea nr.780-XV din 27.12.2001).
Efectuînd o interpretare sistematică a prevederilor constituţionale ale
articolelor 72 şi 115, reprezentantul Parlamentului a menţionat că doar
contenciosul administrativ are dreptul la existenţă ca instanţă specializată separată, existenţa altor instanţe specializate este o chestiune de
oportunitate politică.
Reprezentantul Guvernului a menţionat că argumentele privind necesitatea adoptării Legii nr.163 au fost expuse în nota la proiectul de lege
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. În procesul de
promovare şi adoptare a Legii nr.163 s-a pus accentul în special pe necesitatea respectării articolului 20 al Legii Supreme, care consfinţeşte
dreptul fundamental al persoanei de acces liber la justiţie. Modificările
propuse prin Legea nr.163 nu reglementează exclusiv lichidarea instanţelor specializate, ele păstrează premisa constituţională de funcţionare a
instanţelor specializate, în special, în baza noii redacţii a alineatului (2)
din articolul 15 al Legii nr.514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, şi anume: „Pentru anumite categorii de cauze pot funcţiona instanţe specializate. În cadrul instanţelor judecătoreşti funcţionează
colegii/complete de judecată specializate”.
C. Aprecierea Curţii
31. Curtea observă că la baza statului de drept stă principiul legalităţii, care rezultă din prevederile art.1 alin.(3) al Constituţiei, prin care
se statuează că Republica Moldova este un stat de drept şi democratic,
iar temelia organizării şi funcţionării mecanismului instituţional de stat
îl constituie principiul separării puterii de stat, fiind prevăzut în mod
expres în art.6 din Legea Supremă. Potrivit art.7, Constituţia Republicii
Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege şi nici un alt act juridic care
contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică.
31a. În context Curtea menţionează că respectarea principiului legalităţii asigură concomitent respectarea celorlalte principii, deoarece lega400

litatea este condiţia existenţei şi mijlocul realizării tuturor principiilor
constituţionale. Or, realizarea practică a principiului separaţiei puterilor de stat constituie, la rîndul său, o condiţie primordială de edificare şi
funcţionare a unui stat de drept.
31b. Drept consecinţă, esenţa conceptului de independenţă a justiţiei
decurge din teoria separaţiei puterilor. Justiţia, fiind unul dintre cei trei
piloni fundamentali şi egali ai puterii într-un stat democratic modern,
presupune atît independenţa individuală, cît şi independenţa instituţională. Termenul „independenţă” defineşte relaţiile dintre puterea judecătorească şi alte puteri şi autorităţi, scopul urmărit fiind asigurarea unei
independenţe reale.
32. Conţinutul şi sensul teoriei separării puterilor prezumă un echilibru al puterilor şi o independenţă relativă a acestora, un sistem de frîne,
de balanţe şi contrabalanţe, care ar influenţa reciproc autorităţile, nepermiţîndu-le depăşirea limitelor stabilite de Constituţie în exercitarea
atribuţiilor.
În acest sens, puterea judecătorească, în sistemul organelor de stat,
ocupă un loc distinct şi deţine o parte de putere, care nu poate fi nici
limitată, nici înlocuită. „În mecanismul statal de apărare a drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului un factor de primă importanţă constituie buna funcţionare a autorităţii judecătoreşti...Însă protecţia judiciară efectivă şi completă se poate realiza doar în condiţiile unei adevărate
independenţe a autorităţii judecătoreşti, în special a judecătorilor. Acest
fapt impune asigurarea autonomiei şi independenţei puterii judecătoreşti, reglementarea constituţională a limitelor şi principiilor activităţii
sale” (HCC nr.9 din 27.05.2003).
33. Astfel, principiul separării puterii de stat în puterea legislativă, puterea executivă şi cea judecătorească implicit instituie principiul independenţei acestora. Curtea atestă că dreptul exclusiv de a înfăptui justiţia
în numele legii aparţine judecătorului, ca unicul purtător al puterii judecătoreşti şi care, după cum prevede alin.(1) art.116 din Constituţie, este
independent, imparţial şi inamovibil, potrivit legii. Or, puterea judecătorească este una din cele trei puteri ale statului, care este independentă,
separată de puterea legislativă şi puterea executivă, are atribuţii proprii,
exercitate prin instanţele judecătoreşti, în conformitate cu principiile şi
normele cuprinse în Constituţie, legi şi alte acte normative.
34. După cum a menţionat Curtea Constituţională în Hotărîrea nr.21
din 23.06.1997 cu privire la interpretarea art.114 din Constituţia Republicii Moldova, „formele de înfăptuire a justiţiei sînt judecarea de către instanţele judecătoreşti a tuturor cauzelor privind raporturile juridice civile,
administrative şi penale, precum şi orice alte cauze pentru care legea nu
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stabileşte o altă competenţă… Aceste instanţe judecătoreşti au împuterniciri diferite şi înfăptuiesc justiţia în forme procesuale diferenţiate”.
35. Legalitatea este o cerinţă fundamentală a activităţii instanţelor judecătoreşti. Principiul legalităţii, fiind un principiu-cadru, prezumă totodată caracterul legal al instanţei judecătoreşti, de rînd cu independenţa
ei, independenţa şi imparţialitatea judecătorilor şi supunerea lor legii.
Acest principiu decurge şi din prevederile actelor internaţionale la care
Republica Moldova este parte, cum ar fi: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care proclamă că orice persoană are dreptul la un proces
echitabil şi public, în faţa unui tribunal independent şi imparţial pentru a
hotărî asupra drepturilor şi obligaţiilor sale (art.10); Pactul internaţional
cu privire la drepturile civile şi politice, care statuează că orice persoană
are dreptul la un proces echitabil şi public în faţa unei instanţe competente, independente şi imparţiale stabilite prin lege (art.14); Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, potrivit căreia persoana are dreptul la judecarea în mod echitabil a
cauzei sale, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de
lege (articolul 6, paragraful 1).
36. Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene, sintagma „instituită de
lege” din articolul 6 al Convenţiei presupune că o instanţă instituită de
lege trebuie să îndeplinească o serie de condiţii, precum independenţa
membrilor săi şi durata mandatului lor, imparţialitate şi existenţa garanţiilor procedurale (a se vedea Coёme şi alţii v. Belgia, § 99).
Cu certitudine că, pentru a satisface diferite exigenţe ale procesului
echitabil, statul trebuie să acţioneze prin legiferare. CEDO a indicat clar
că expresia „instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege” evocă
mai curînd ideea de organizare decît de funcţionare, de instituire decît
de procedură.
37. În context, Curtea Constituţională reiterează şi jurisprudenţa sa
constantă la acest capitol, în particular concluzia expusă în Hotărîrea
nr.27 din 20.12.2011, conform căreia:
„[…] calitatea actului justiţiei, ca act emanat de la puterea judecătorească, este direct proporţională cu nivelul independenţei puterii judecătoreşti şi cu sprijinul acordat acesteia atît de puterea legislativă, cît şi
de puterea executivă.”
38. În acest sens, dincolo de atribuţiile sale legislative, Parlamentul nu
trebuie să intervină în exercitarea actului justiţiei, decît pentru acordarea
amnistiei sau graţierii. Emiterea unor acte normative pentru a bloca procedurile jurisdicţionale sînt inadmisibile. În acest sens, prin Hotărîrea
nr.28 din 14.12.2010 Curtea a enunţat că:
„Independenţa judecătorului este o premisă a statului de drept şi o
garanţie fundamentală a unei judecăţi corecte, ceea ce presupune că ni402

meni nu poate interveni în deciziile şi modul de gîndire ale unui judecător, decît prin procedurile judiciare stabilite.”
39. În acelaşi sens, Curtea reiterează unul din principiile fundamentale asupra independenţei sistemului judiciar, adoptate la cel de-al şaptelea Congres al Naţiunilor Unite:
„... judecătorii trebuie să ia decizii în deplină libertate, să acţioneze
fără restricţie şi fără a fi obiectul unor influenţe, incitări, ameninţări sau
intervenţii nelegale, directe sau indirecte, indiferent din partea cărei persoane vin şi sub ce motiv.”
40. Avînd în vedere cele expuse, Curtea consideră necesar a stabili
relevanţa principiilor enunţate în prezenta cauză în raport cu argumentele sesizării şi de a veghea dacă legiuitorul le-a respectat în procesul de
adoptare a prevederilor contestate.
41. Fără a diminua restricţiile invocate la adresa legislativului cu referire la independenţa justiţiei, Curtea Constituţională, corelînd prevederile constituţionale ale articolului 72 alin.(3) lit.e) cu cele ale articolului
115 alin.(2), atestă în acelaşi timp că norma constituţională cuprinsă în
alin.(2) articolul 115 comportă caracter permisiv, care lasă la discreţia
Parlamentului dreptul de a reglementa prin lege nu numai aspectul procedural al înfăptuirii justiţiei, dar şi modul de organizare a sistemului instanţelor judecătoreşti cînd interesele justiţiei o cer. În acest sens, prin
sintagma „pot funcţiona” alin.(2) art.115 din Constituţie consacră dreptul discreţionar al Parlamentului de a institui prin lege organică instanţe
judecătoreşti specializate.
42. Cu referire la evoluţia reformei judiciare şi de drept în Republica
Moldova, Curtea menţionează că ea îşi are începutul odată cu adoptarea
Concepţiei reformei judiciare şi de drept, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.152-XIII din 21 iunie 1994 şi care a fost materializată în Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994. Curtea reaminteşte
că anume Constituţia a reglementat problemele-cheie ale reformei judiciare şi de drept, care au fost invocate în paragrafele anterioare.
În dezvoltarea prevederilor constituţionale, a fost adoptat întregul pachet de acte legislative care reglementează principiile de organizare şi
modul de funcţionare a sistemului judecătoresc în Republica Moldova.
43. Conform articolului 115, în temeiul prevederilor art.III alin.(7)
din Dispoziţii finale şi tranzitorii ale Constituţiei, Legii nr.514-XIII din
6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (art.15), prin Legea cu
privire la reorganizarea sistemului instanţelor judecătoreşti nr.853-XIII
din 29.05.1996, au fost efectuate restructurări în sistemul judecătoresc.
Fostele instanţe specializate Arbitrajul de Stat şi Tribunalul Militar, care
au funcţionat în perioada sovietică şi un timp după declararea suvera403

nităţii Republicii Moldova, au fost reorganizate, devenind componente
ale sistemului judecătoresc naţional. Arbitrajul a fost reorganizat conform legislaţiei care reglementează activitatea instanţelor economice, iar
Tribunalul Militar a devenit Judecătorie Militară cu sediul în municipiul
Chişinău.
44. Astfel, la 27 august 1996 a început să funcţioneze sistemul reorganizat al instanţelor judecătoreşti constituit din Curtea Supremă de Justiţie, Curtea de Apel, 5 tribunale (Chişinău, Bălţi, Bender, Cahul şi Comrat)
şi 48 de judecătorii de sector şi municipale, Judecătoria Economică de
Circumscripţie, Judecătoria Economică a Republicii Moldova şi Judecătoria Militară. Drept urmare a fost pusă în aplicare Legea nr.970-XIII din 24
iulie 1996 cu privire la instanţele judecătoreşti economice şi Legea nr.836
din 17 mai 1996 cu privire la sistemul instanţelor judecătoreşti militare.
45. Curtea Constituţională, interpretînd prevederile art.114 din Constituţie prin Hotărîrea nr.21 din 23.06.1997, a menţionat:
„[…] O parte componentă a sistemului judecătoresc o constituie instanţele judecătoreşti economice, menţionate în art.9 din Legea cu privire la instanţele judecătoreşti economice care înfăptuiesc justiţia prin
soluţionarea cauzelor ce au drept obiect relaţiile economice…
Dezbaterile judiciare se desfăşoară în baza principiilor de procedură, consfinţite în Constituţie şi Legea privind organizarea judecătorească
[…]”.
46. Curtea menţionează că funcţionarea instanţelor economice conform noului statut a făcut obiectul controlului constituţionalităţii. Prin
Hotărîrea nr.5 din 26 ianuarie 1998, la sesizarea Curţii Supreme de Justiţie, Curtea Constituţională a recunoscut constituţională integral Legea
nr.970-XIII din 24 iulie 1996 cu privire la instanţele judecătoreşti economice. În hotărîrea menţionată Curtea a enunţat:
„[…] critica formulată în sesizare, potrivit căreia constituirea instanţelor judecătoreşti economice contravine art.115 din Constituţie, este
nefondată.
[…] Din legile nominalizate, a căror constituţionalitate în sesizare este
contestată, rezultă că instanţele judecătoreşti economice sînt constituite ca parte componentă a sistemului judecătoresc de către Parlament în
baza Constituţiei şi Legii privind organizarea judecătorească cu sarcina
de a asigura:
a) apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi
juridice în activitatea de întreprinzător şi în alte relaţii cu caracter economic;
b) aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei în domeniul economic
[…].”
404

47. Curtea relevă de asemenea că prin Legea nr.1471-XV din 21 noiembrie 2002, pusă în aplicare la 12 decembrie 2002, a fost modificat alin.
(1) al articolului 115 din Constituţia Republicii Moldova, statuîndu-se că
justiţia se înfăptuieşte prin Curtea Supremă de Justiţie, prin curţile de apel
şi prin judecătorii. Curtea remarcă în context că legiuitorul constituant
nu a intervenit în dispoziţiile alin.(2) al articolului 115, considerînd astfel
necesară păstrarea instanţelor specializate în sistemul judecătoresc.
48. În executarea noilor prevederi constituţionale, prin Legea nr.191XV din 8 mai 2003, au fost operate modificări şi completări în actele legislative care reglementează principiile de organizare şi funcţionare a
sistemului judecătoresc. Concomitent au fost reorganizate şi instanţele
economice. Curtea relevă că prin modificările operate s-a schimbat esenţial locul, rolul şi competenţa instanţelor economice. Drept urmare, Judecătoria Economică a Republicii Moldova a fost reorganizată în Curtea
de Apel Economică. A fost instituit Colegiul Economic în cadrul Curţii
Supreme de Justiţie.
49. În instanţele economice, care fac parte din sistemul judecătoresc
unic, prevăzut în art.115 din Constituţie, este respectat şi principiul dublului grad de jurisdicţie, statuat de art.119 din Constituţie. Astfel, aceste
instanţe întrunesc toate cerinţele legalităţii care decurg din prevederile actelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, menţionate în
paragraful 35.
50. De asemenea, Curtea reţine că Judecătoria Militară, în calitate de
instanţă specializată, este constituită în baza aceloraşi principii constituţionale şi legale, principiul dublului grad de jurisdicţie fiind asigurat
de Colegiul Penal al Curţii de Apel şi Colegiul Penal al Curţii Supreme
de Justiţie, conform competenţelor acordate prin lege. În cazul acestei
instanţe, ca şi în cazul celor economice, statutul, competenţa, modul de
organizare sînt similare celor ale altor instanţe judecătoreşti.
51. Curtea reţine că pentru întregul sistem judiciar, inclusiv instanţele judecătoreşti specializate, instanţa supremă care asigură controlul
jurisdicţional al hotărîrilor judecătoreşti constituie Curtea Supremă de
Justiţie.
52. În concluzie, Curtea menţionează că instanţele judecătoreşti specializate s-au afirmat pe deplin în cadrul sistemului judiciar al Republicii
Moldova, funcţionînd în baza prevederilor constituţionale şi cadrului legal, adoptat în dezvoltarea prevederilor constituţionale.
53. În acelaşi timp, Curtea reţine că drept urmare a contradicţiilor
semnalate, avînd în vedere că înfiinţarea instanţelor economice şi, implicit, a celei militare a fost recunoscută constituţională şi legală prin
jurisprudenţa anterioară a Curţii Constituţionale, pe de o parte, iar
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prin Legea nr.163 aceste instanţe au fost lichidate, pe de altă parte, se
impune examinarea motivelor de neconstituţionalitate invocate de autorii sesizării în aspectul unei eventuale imixtiuni a puterii legislative în
activitatea puterii judecătoreşti şi, astfel, al desconsiderării principiului
constituţional al separării şi colaborării puterilor în stat, prin eludarea
principiului constituţional al independenţei justiţiei. Or justiţia reprezintă o verigă vitală a unui stat de drept, din care considerente intervenţiile
în organizarea ei pot fi fundamentate de celelalte puteri numai prin motive ireproşabile.
54. Perseverenţa în cauză a Curţii privind dreptul unei puteri de stat
de a interveni în activitatea altei puteri este determinată de prevederile alin.(3) art.134 din Constituţie. Curtea reţine că, în afară de atribuţiile
prevăzute de art.135 din Constituţie, norma invocată impune Curţii, cu
titlu de funcţie primordială, o activitate de o arie mult mai extinsă:
„[…] (3) Curtea Constituţională garantează supremaţia Constituţiei,
asigură realizarea principiului separării puterii de stat în putere legislativă, putere executivă şi putere judecătorească […]”.
55. Din această perspectivă, analizînd materialele dosarului, Curtea
Constituţională atestă o lipsă de consecutivitate atît în acţiunile executivului, care a iniţiat proiectul de lege contestat şi l-a prezentat legislativului, cît şi în acţiunile Parlamentului, care a adoptat legea contestată.
56. Astfel, conform Notei informative la proiectul de lege, lichidarea
judecătoriilor specializate se impune „din considerentul că judecătoriile
specializate şi-au demonstrat în timp ineficienţa şi lipsa unei justificări
logice”, precum şi ca o măsură de „luptă cu judecătorii corupţi”.
Conform materialelor Comisiei juridice, pentru numiri şi imunităţi a
Parlamentului, un lider parlamentar a argumentat necesitatea adoptării
Legii nr.163 astfel: „să fie prevăzut un punct, în care să treacă prin zece
site judecătorii reangajaţi în alte funcţii. Astfel, dacă noi trecem din acest
scaun în alt scaun, o să continue ceea ce a fost şi la această instanţă economică. Nu instanţa este vinovată, ci acei care au lucrat în această instanţă,
şi noi trebuie să luptăm cu oamenii care sînt corupţi, nu cu instituţiile.”
(pag.42-43).
În cadrul dezbaterilor publice în Parlament pe marginea proiectului
în cauză s-a invocat că lichidarea instanţelor specializate constituie o prioritate a Programului de guvernare, motivul la fel fiind „gradul extrem
de înalt al corupţiei în aceste instanţe” (a se vedea stenograma şedinţei
Parlamentului din 22.07.2011).
57. Curtea menţionează că argumentul privind ineficienţa instanţelor
specializate nu se bazează pe studii complexe, care să conţină concluzii
concrete şi convingătoare, realizate cu concursul organului de autoad406

ministrare judecătorească şi organului suprem al puterii judecătoreşti.
Nici în şedinţa publică a Curţii reprezentanţii Parlamentului şi Guvernului nu au adus argumente care să dovedească ineficienţa instanţelor
specializate. Reprezentanţii autorităţilor publice nu au argumentat nici
lipsa unei justificări logice. Nu au fost aduse nici argumente privind necesitatea lichidării Judecătoriei Militare.
58. În opinia expusă la 27 noiembrie 2009, Curtea Supremă de Justiţie,
argumentînd, în baza datelor statistice, activitatea eficientă a instanţelor
economice, a invocat lipsa de conlucrare a executivului, autorul proiectului, cu organele autorităţii judecătoreşti în cadrul elaborării legii.
În aceeaşi ordine de idei Curtea reţine că, potrivit informaţiei statistice
privind activitatea instanţelor judecătoreşti în anii 2009-2010, cel mai mare
număr de dosare a revenit judecătoriilor economice, în comparaţie cu instanţele de drept comun procentul de cauze soluţionate fiind considerabil.
59. Analizînd argumentele care au servit drept temei pentru adoptarea legii contestate, Curtea menţionează că lupta cu corupţia este o obligaţie a statului şi este pusă în sarcina organelor abilitate cu astfel de competenţe. În diferite perioade gradul de percepere a corupţiei este diferit.
Corupţia a afectat nu doar sistemul judecătoresc, însă aceasta nu poate
determina lichidarea unor structuri statale, în cazul dat a unor verigi întregi din lanţul instanţelor specializate ale puterii judecătoreşti.
Or lichidarea instanţelor judecătoreşti economice (adiţional a Judecătoriei Militare) şi transferarea judecătorilor în alte instanţe judecătoreşti
nu sînt de natură să asigure eficienţa necesară în rezolvarea problemei
prevenirii şi combaterii corupţiei în stat. Dimpotrivă, aceste acţiuni demonstrează incapacitatea statului de a anihila acest viciu social prin metode adecvate.
60. În acelaşi timp, Curtea reiterează că sînt inadmisibile orice declaraţii publice (sau făcute în alt mod) prin care se aduc acuzaţii grave la
adresa unor persoane concrete, care nu sînt probate în cadrul unor proceduri strict reglementate de lege şi care astfel încalcă în mod flagrant
principiul constituţional al prezumţiei nevinovăţiei, consacrat de art.21
din Constituţie (HCC nr.5 din 17.03.2009, HCC nr.26 din 23.11.2010).
Declaraţiile de acest gen suscită o percepţie denaturată a activităţii
judecătorilor vizaţi, precum şi a activităţii întregului corp judecătoresc,
fapt inacceptabil într-o societate democratică, mai ales cînd aceste declaraţii, lipsite de suport factologic, emană de la puterile statului. Aceste declaraţii ar putea genera îndoieli nejustificate cu privire la hotărîrile
pronunţate de instanţele judecătoreşti lichidate.
61. Dintr-o altă perspectivă, aceste acţiuni pot fi apreciate drept presiuni ale puterilor legislativă şi executivă asupra puterii judecătoreşti şi,
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nemijlocit, asupra judecătorilor, ceea ce constituie o încălcare a independenţei sistemului judecătoresc, în general, şi a judecătorilor, în particular. Totodată, ele pot genera neîncrederea generală a justiţiabililor în
justiţia Republicii Moldova, prin care fapt se îngrădeşte accesul liber al
persoanelor la justiţie, consacrat de art.20 din Constituţie.
62. Consiliul Superior al Magistraturii, acceptînd în principiu proiectul de lege „cu rezervele şi propunerile formulate”, prin Hotărîrea nr.47/4
din 1 februarie 2011 cu privire la avizul asupra proiectului de lege pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative, elaborat de Ministerul
Justiţiei în scopul transmiterii competenţelor instanţelor judecătoreşti
specializate către instanţele de drept comun, nu expune cu claritate că
aprobă lichidarea instanţelor specializate, aducînd o serie de motive privind lipsa de eficienţă a propunerii de lichidare a instanţelor specializate. Consiliul Superior al Magistraturii nu şi-a expus punctul de vedere
asupra propunerilor din proiect care vizează statutul judecătorului prin
prisma asigurării principiilor de independenţă şi inamovibilitate.
63. În context, Curtea Constituţională menţionează că, în virtutea calităţii sale de garant al independenţei justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să se supună exigenţelor unanim recunoscute în ceea
ce priveşte actele sale decizionale, care pot genera suspiciuni în condiţiile
în care nu sînt pe deplin fundamentate, fapt care, la rîndul său, ar putea
determina lipsa de încredere a judecătorilor în obiectivitatea acestuia.
64. Curtea observă totodată lipsa de coerenţă în acţiunile Guvernului şi Parlamentului, care poate fi dedusă şi din conţinutul Legii nr.163.
După cum a observat în avizul său Consiliul Superior al Magistraturii,
Legea nr.163, pe de o parte, lichidează instanţele specializate, iar pe de
altă parte, prin p.(1) art.III legiferează instituirea instanţelor specializate,
care vor fi parte a sistemului judecătoresc. Astfel, legea contestată expune articolul 15 alineatul (2) din Legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995 privind
organizarea judecătorească în următoarea redacţie:
„(2) Pentru anumite categorii de cauze pot funcţiona instanţe specializate. În cadrul instanţelor judecătoreşti pot funcţiona colegii/complete
de judecată specializate.”
65. Un alt argument ce denotă lipsa de coerenţă a autorităţilor publice cu referire la instanţele economice şi oportunitatea acestora pentru sistemul judiciar constituie păstrarea, prin art.VI din Legea nr.163, a
Colegiului Economic al Curţii Supreme de Justiţie, abilitat cu examinarea recursurilor în cauzele economice, schimbîndu-i doar denumirea în
„Colegiu Comercial”.
66. Analizînd argumentele invocate de către autorităţile publice
pentru justificarea intervenţiilor în structura sistemului judecătoresc
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în scopul promovării proiectului Legii nr.163, Curtea a constatat lipsa
de consecutivitate în acest proces, discrepanţa, tendenţiozitatea, neargumentarea juridică, ştiinţifică, statistică, practică etc. a propunerilor.
Modificările operate nu se înscriu în bazele conceptuale ale reformei
judiciare şi de drept în Republica Moldova, care pe parcursul anilor s-a
dovedit a fi una coerentă, echilibrată, argumentată prin analize şi investigaţii multilaterale, optimizarea sistemului judecătoresc fiind în cîmpul
constituţional şi legal.
Curtea consideră inacceptabilă modificarea structurii actuale a sistemului judecătoresc pe motive discrepante şi tendenţioase. Instanţele
specializate au fost constituite în conformitate cu prevederile constituţionale şi legale şi prin jurisprudenţa anterioară a Curţii Constituţionale
au fost recunoscute constituţionale. În opinia Curţii, această măsură nu
este în concordanţă cu principiile statului de drept, puterea legislativă a
desconsiderat principiul separării şi colaborării puterilor în stat, enunţat
în articolul 6 din Constituţie, şi, drept consecinţă, principiul constituţional al independenţei justiţiei.
67. În context, Curtea menţionează de asemenea că, potrivit jurisprudenţei statuate, principiul securităţii 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.
Este ştiut că principiul securităţii juridice îşi are originea în dreptul
german, care a consacrat 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
Constituţionnel nr.11). Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 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 Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin hotărîrile din 26 aprilie 1979 şi
22 septembrie 1994 în cauzele Sunday Times împotriva Marii Britanii şi
Hentrich împotriva Franţei.
68. Cele invocate pot fi raportate direct la prezenta cauză, precum şi
la sistemul judecătoresc în ansamblu, care a fost optimizat prin reorganizare şi care din anul 2003 activează într-un nou cadru legislativ ajustat
la standardele europene. S-a dovedit că reorganizarea în principiu nu a
sporit numărul de judecători, pe cînd volumul de lucru a crescut considerabil. Transmiterea unor noi categorii de cauze amplifică încărcătura
judecătorului, fapt ce nu contribuie la eficientizarea actului de justiţie.
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Or instabilitatea legislativă şi instituţională, care se atestă ca urmare a
modificărilor operate prin Legea nr.163, va duce inevitabil la încălcarea
dreptului justiţiabililor la un proces echitabil.
69. Avînd în vedere cele constatate, precum şi concluziile expuse la
paragrafele anterioare din prezenta hotărîre, Curtea atestă că prevederile
art.III-XV din Legea nr.163 pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative au fost propuse de Guvern şi adoptate de Parlament cu grave
încălcări ale principiului separaţiei şi colaborării puterilor şi principiului
independenţei justiţiei.
70. De asemenea, Curtea Constituţională constată că atît Parlamentul, cît şi puterea executivă au la dispoziţie o gamă largă de măsuri legale
şi autorităţi competente pentru a depista şi contracara eventualele acte
de corupţie, a trage la răspundere judecătorii corupţi. Curtea consideră
drept disproporţionată lichidarea instanţelor specializate, întrucît pentru
aceasta nu au existat motive instituţionale temeinice. Ingerinţele atestate
nu pot fi justificate într-o societate democratică. Din aceste considerente
prevederile art.III-XV din Legea nr.163 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative sînt contrare principiilor statului de drept.
II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 116 COMBINAT
CU ARTICOLUL 54 DIN CONSTITUŢIE
71. Autorii sesizării au pretins că normele supuse controlului constituţionalităţii încalcă independenţa judecătorului, garantată de articolul
116 din Constituţie, care prevede următoarele:
„(1) Judecătorii instanţelor judecătoreşti sînt independenţi, imparţiali
şi inamovibili, potrivit legii.
(2) Judecătorii instanţelor judecătoreşti se numesc în funcţie de Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii. Judecătorii care au susţinut concursul sînt
numiţi în funcţie pentru prima dată pe un termen de 5 ani. După expirarea termenului de 5 ani, judecătorii vor fi numiţi în funcţie pînă la atingerea plafonului de vîrstă, stabilit în condiţiile legii.
[…] (5) Promovarea şi transferarea judecătorilor se fac numai cu acordul acestora.
(6) Sancţionarea judecătorilor se face în conformitate cu legea.[…]”
A. Argumentele autorilor sesizărilor
72. Potrivit autorilor sesizării, articolul XV din Legea nr.163 din 22 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care se
referă la modalitatea transferării judecătorilor din instanţele specializate
lichidate, vine în contradicţie cu art.116 din Constituţie, care legiferează
principiul inamovibilităţii judecătorului.
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În viziunea autorilor sesizării, lipsa clarităţii, previzibilităţii şi obiectivităţii reglementărilor legale ce ţin de transferarea sau eliberarea din
funcţie a judecătorilor instanţelor specializate contravine direct principiilor independenţei şi inamovibilităţii judecătorului, principii ce stau la
baza asigurării drepturilor şi libertăţilor fundamentale protejate de Constituţie.
B. Argumentele autorităţilor
73. În şedinţa publică a Curţii reprezentanţii Parlamentului şi Guvernului au pledat pentru constituţionalitatea normelor contestate. Referindu-se la pretinsa violare a principiului inamovibilităţii judecătorilor din
instanţele judecătoreşti specializate supuse lichidării, ei au afirmat că legea contestată nu aduce atingere principiului inamovibilităţii judecătorilor. Ei au invocat punctul 3.4 din Carta europeană cu privire la statutul
judecătorilor, potrivit cărora judecătorii în funcţie în cadrul unei instanţe
nu pot face obiectul unei noi numiri sau a unei noi repartizări, nici chiar
a unei promovări fără să fie consimţită în mod liber. Se poate face excepţie de la acest principiu numai în cazul în care mutarea a fost prevăzută
ca o sancţiune disciplinară sau în cazul unei modificări legate de reorganizarea judiciară. Şi Recomandarea din 2010 cu privire la judecători în
punctul 52 statuează că un judecător nu poate fi numit sau mutat într-o
altă funcţie judiciară fără consimţămîntul său, cu excepţia cazurilor de
sancţionare disciplinară sau de reformare a organizării sistemului judiciar. Reprezentantul Guvernului a relevat că inamovibilitatea nu are un
caracter absolut şi poate fi supusă unor derogări conforme standardelor
internaţionale în domeniul justiţiei.
C. Aprecierea Curţii
74. Curtea reţine că siguranţa mandatului şi inamovibilitatea constituie elemente-cheie ale independenţei judecătorilor.
75. Articolul 116 din Constituţia Republicii Moldova prevede că judecătorii instanţelor judecătoreşti sînt independenţi, imparţiali şi inamovibili, potrivit legii. În aspect constituţional, inamovibilitatea este asigurată
prin modul de numire în funcţiile de judecător, preşedinte şi vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti, condiţiile principale pentru numirea în
aceste funcţii, termenul mandatului. Pentru promovarea sau transferarea judecătorului în interiorul mandatului este necesar acordul acestuia.
Sancţionarea judecătorilor se face în conformitate cu legea.
76. Curtea relevă că principiul independenţei justiţiei presupune necondiţionat independenţa fiecărui judecător, în calitate de unic purtător
al puterii judecătoreşti. În acest sens, practica internaţională a stabilit
standarde rigide. Astfel, Recomandarea CM Rec.(2010)12 către statele
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membre cu privire la judecători: independenţa, eficienţa şi responsabilităţile (adoptată la 17 noiembrie 2010, la cea de-a 1098-a întîlnire a delegaţilor miniştri) recomandă:
„Judecătorii trebuie să ia decizii în mod independent şi imparţial şi să
poată acţiona fără nici un fel de restricţii, influenţe nepotrivite, presiuni,
ameninţări sau intervenţii, directe sau indirecte, din partea oricărei autorităţi, fie chiar autorităţi judiciare.”
77. Printre măsurile administrative care pot influenţa independenţa
judecătorului sînt procedurile de numire, transfer sau eliberare din funcţie. Potrivit Recomandării menţionate supra:
„[…] Unei numiri permanente nu i se poate pune capăt decît numai
în cazuri de încălcări grave ale reglementărilor de natură disciplinară sau
penală stabilite prin lege, sau în cazul în care judecătorul nu mai poate
exercita atribuţiile judiciare.
[…] Un judecător nu poate fi renumit sau mutat într-o altă funcţie
judiciară fără consimţămîntul său, cu excepţia cazurilor de sancţionare
disciplinară sau de reformare a organizării sistemului judiciar.”
78. Dezvoltînd prevederile constituţionale privind inamovibilitatea
judecătorilor în concordanţă cu exigenţele europene, Legea cu privire
la statutul judecătorului stipulează că judecătorul instanţei judecătoreşti este inamovibil pe perioada exercitării funcţiilor. El nu poate fi nici
promovat, nici transferat fără consimţămîntul său. Împuternicirile judecătorului nu pot fi suspendate prin voinţa arbitrară a unui organ, decît
în cazurile şi în modul stabilit de lege (art.18). Procedurile menţionate
trebuie să fie reglementate de lege într-o manieră care nu ar influenţa
independenţa judecătorului şi care nu ar crea judecătorului suspiciuni
privind incertitudinea viitoarei activităţi profesionale.
79. Articolul 20 din legea menţionată reglementează promovarea sau
transferarea judecătorului în altă instanţă. Alineatul (1) al acestui articol
prevede: „Promovarea sau transferarea pe un termen nelimitat a judecătorului se face numai cu acordul lui, la propunerea Consiliului Superior al
Magistraturii, de către Preşedintele Republicii Moldova sau, după caz, de
Parlament. Promovarea se face în bază de concurs organizat de Consiliul
Superior al Magistraturii”. Curtea menţionează că aceste prevederi comportă caracter general.
80. Totodată, Curtea Constituţională relevă că în legătură cu lichidarea instanţelor specializate, în conformitate cu prevederile art.IV din Legea nr.163, articolul 20 din Legea cu privire la statutul judecătorului a fost
completat cu alineatul (11), potrivit căruia „În cazul reorganizării sau dizolvării instanţei judecătoreşti, judecătorul este transferat, cu acordul lui,
în temeiul legii, la altă instanţă judecătorească. Dacă refuză transferul la
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altă instanţă, judecătorul are dreptul la demisie în condiţiile art.26. Dacă
nu depune cerere de demisie în termen de 15 zile, judecătorul este eliberat
din funcţie în conformitate cu prevederile art.25 alin.(1) lit.m).” În acelaşi
timp, potrivit prevederilor art.XV alin.(9) din Legea nr.163, judecătorii
Curţii de Apel Economice, cei ai Judecătoriei Economice de Circumscripţie şi ai Judecătoriei Militare vor fi confirmaţi în calitate de judecători în
instanţele în care au fost transferaţi, la propunerea Consiliului Superior
al Magistraturii, prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova.
81. Procedurile de transfer, demisie şi eliberare din funcţie a judecătorului sînt reglementate de Legea cu privire la statutul judecătorului. În
acelaşi timp, Curtea observă că procedurile în cauză au fost modificate
prin art.IV din Legea nr.163.
82. Curtea constată caracterul imprevizibil al acestor modificări pentru judecătorii din instanţele specializate, acestea generînd suspiciuni pe
deplin justificate legate de intenţiile şi scopul pentru care au fost adoptate. Reglementarea suplimentară, prin legea contestată, a unei proceduri speciale, mai rigide pentru judecătorii instanţelor desfiinţate indică
o ingerinţă inadmisibilă în exercitarea principiului inamovibilităţii şi,
drept rezultat, a principiului independenţei judecătorului. Art.116 alin.
(5) din Constituţie nu admite derogări excepţionale prin lege organică de
la normele constituţionale, acordul judecătorilor pentru transfer fiind o
condiţie sine qua non.
83. Curtea menţionează că eliberarea din funcţie a judecătorului pentru motivul că acesta a refuzat să fie transferat sau să demisioneze nu se
încadrează în prevederile legale, decît în calitate de sancţiune.
84. Inclaritatea şi imprevizibilitatea normelor contestate din Legea
nr.163 în sensul aplicabilităţii au fost recunoscute parţial şi de Parlament,
care la 24.11.2011 a fost nevoit să adopte Legea nr.222 pentru interpretarea articolului XV alineatele (1), (2), (3) şi (4) al Legii nr.163 din 22 iulie
2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.
În context Curtea observă că, deşi potrivit Legii nr.163 instanţele specializate urmează să-şi înceteze activitatea la 12 martie 2012, pînă în prezent nu a fost adoptată o lege prin care să fie repartizate cele 25 de posturi
de judecător din instanţele lichidate.
85. Cele enunţate permit Curţii să conchidă că prin prevederile contestate ale Legii nr.163 Parlamentul a comis o ingerinţă disproporţionată
în exerciţiul independenţei şi inamovibilităţii judecătorilor în raport cu
scopul urmărit – cel al integrităţii corpului judecătoresc.
86. În urma analizei efectuate Curtea Constituţională a constatat că
prevederile care se referă la remuneraţia judecătorilor transferaţi au fost
adoptate prin derogare de la normele constituţionale. Astfel, în cazul
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transferării consimţite într-o instanţă de grad inferior, judecătorilor Curţii de Apel Economice li se va păstra salariul actual timp de 3 luni (art.XV
alin.(7) din Legea 163):
„[...] (7) Judecătorii Curţii de Apel Economice pot fi transferaţi, cu
acordul lor, şi în instanţe de grad inferior, cu păstrarea, pentru un termen
de 3 luni, a salariului lunar, inclusiv a sporului pentru gradul de calificare, stabilit anterior conform legislaţiei. [...]”.
87. Curtea reţine că alin.(7) art.XV din Legea nr.163, care prevede pentru judecătorii Curţii de Apel Economice în cazul transferării menţinerea
salariului lunar doar pentru un termen de 3 luni, este în discordanţă cu
principiul independenţei judecătorilor, consacrat de art.116 din Constituţie şi dezvoltat de art.17 din Legea cu privire la statutul judecătorului,
potrivit căruia independenţa judecătorului este asigurată material şi social. Este neclară şi prevederea „inclusiv a sporului pentru gradul de calificare, stabilit anterior conform legislaţiei”, avînd în vedere că gradul de
calificare se conferă judecătorului pe viaţă, exceptînd cazurile de retrogradare în condiţiile legii.
88. Principiile fundamentale (ONU) privind independenţa sistemului
judiciar, aprobate prin Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr.40/32 din
29 noiembrie 1985, stipulează că:
„[…] Mandatul funcţiei judecătorilor, independenţa lor, securitatea,
remunerarea adecvată, condiţiile serviciului, pensiile şi vîrsta pensionării vor fi asigurate în mod adecvat de lege”.
Astfel, asigurarea prin lege a garanţiilor clare şi previzibile de remunerare a judecătorilor constituie una din cerinţele de bază pentru statele
membre ale ONU.
89. Standardele Minime de Independenţă Judiciară, adoptate de Asociaţia Internaţională a Judecătorilor (IBA) în 1982, la New Delhi, stipulează că salariile judiciare nu pot fi micşorate în timpul serviciului unui
judecător decît ca o măsură economică de interes public (art.15b).
90. Garanţii similare conţin şi standardele europene în domeniu, elaborate sub egida Consiliului Europei. Astfel, Carta Europeană cu privire
la Statutul Judecătorului prevede:
„ […] statele-membre ale Consiliului Europei trebuie să tindă spre
sporirea garanţiilor sociale ale judecătorului şi în nici un caz nu se admite
reducerea garanţiilor sociale deja admise prin lege.”
Potrivit Recomandării CM/Rec(2010)12 a Comitetului de Miniştri
către statele membre cu privire la judecători: independenţa, eficienţa şi
responsabilităţile:
„53. Regulile principale ale regimului de remunerare pentru judecători profesionişti trebuie stabilite prin lege.
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54...Trebuie introduse dispoziţii legale specifice care să instituie o
măsură de protecţie împotriva unei reduceri a remuneraţiei care ar viza
în mod specific judecătorii”.
Comisia de la Veneţia a abordat această problemă în raportul său
„Privind independenţa sistemului judiciar”, adoptat la 12-13 martie
2010, susţinînd aceeaşi poziţie.
91. Curtea menţionează că respectarea principiilor şi normelor enunţate privind salariul primit este obligatorie în cazul transferului judecătorilor, cu acordul lor, în instanţe de grad inferior.
92. Drept urmare, Curtea Constituţională apreciază prevederile art.
III-XV din Legea nr.163 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative ca fiind contrare şi art.116 şi, implicit, art.54 din Constituţie.
93. Astfel, Curtea statuează că prevederile articolelor III-XV din Legea
nr.163 din 22 iulie 2011 sînt contrare art.1 alin.(3), 6, 115 alin.(2) şi 116
combinate cu normele articolelor 7, 20, 54 şi 114 din Constituţie.
Pentru motivele arătate, în temeiul art.140 din Constituţie, art.26 din
Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.6, art.61, art.62 lit.a) şi
art.68 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională
HOTĂRĂŞTE:
1. Se declară neconstituţionale prevederile articolelor III-XV din Legea
nr.163 din 22 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.
2. Prezenta hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de
atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 9 februarie 2012.
Nr.3.

Valeria ŞTERBEŢ

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
Prin Hotărîrea nr.3 din 9 februarie 2012 Curtea Constituţională a declarat neconstituţionale prevederile articolelor III-XV din Legea nr.163
din 22 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(în continuare – Legea nr.163 din 22 iulie 2011).
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Consider nefondată hotărîrea Curţii Constituţionale pentru următoarele motive.
1. Potrivit art.2 din Constituţie, suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii Moldova, pe care acesta o exercită în mod direct şi
prin organele sale reprezentative. Prin art.60 Constituţia a desemnat Parlamentul în calitate de organ reprezentativ suprem al poporului şi unică autoritate legislativă a statului. Parlamentul este autoritatea supremă
care distribuie resursele financiare şi determină regulile de comportament în societate.
Din această perspectivă, nici o instituţie statală, inclusiv Curtea Constituţională, nu este în drept să se substituie Parlamentului. Aceste standarde constituţionale se referă şi la dreptul de organizare a sistemului
judecătoresc în Republica Moldova. De remarcat că dreptul de organizare a sistemului judecătoresc presupune nu numai constituirea, dar şi
desfiinţarea unor instanţe de judecată, precum sînt instanţele specializate economice şi militară.
2. Examinînd constituţionalitatea normelor contestate din Legea nr.163
din 22 iulie 2011, judecătorii Curţii Constituţionale nu au interpretat just
prevederile alin.(2) art.115 din Constituţie şi, în special, sintagma „pot
funcţiona, potrivit legii, judecătorii specializate”. Cuvîntul „pot” semnifică
dreptul discreţionar al Parlamentului de a forma şi a desfiinţa judecătorii specializate, de a decide asupra construcţiei arhitecturale a sistemului
judecătoresc din Republica Moldova. Această putere discreţionară a fost
fundamentată de constituantă şi prin indicarea actului prin care se realizează organizarea sistemului judiciar al Republicii Moldova – legea.
În acelaşi context, ţin să menţionez că legiuitorul constituant a lăsat
la discreţia Parlamentului doar crearea judecătoriilor specializate, fără
a avea în vedere crearea de instanţe specializate de diferite niveluri.
Această concluzie decurge din norma constituţională a alin.(1) art.115,
care stabileşte: „Justiţia se înfăptuieşte prin Curtea Supremă de Justiţie,
prin curţile de apel şi prin judecătorii”. Astfel, termenul „judecătorii”, în
sens constituţional, defineşte nivelul primar al sistemului judecătoresc.
Termenul în cauză, fiind utilizat în norma ce urmează (alin.(2) art.115
din Constituţie), indică voinţa constituantei – învestirea Parlamentului
cu dreptul discreţionar de a crea judecătorii specializate exclusiv de nivelul întîi. În această interpretare, consider că legiuitorul constituant nu
a prevăzut crearea de curţi de apel specializate, precum este Curtea de
Apel Economică.
3. Argumentele privind dreptul discreţionar al Parlamentului de a
crea instanţe specializate şi cele privind neconstituţionalitatea constituirii de către Parlament a Curţii de Apel Economice vin să demonstreze
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clar că normele contestate din Legea nr.163 din 22 iulie 2011 nu intră în
contradicţie cu principiul separaţiei şi colaborării puterilor, consacrat de
art.6 din Constituţie. După cum am menţionat în p.1 al prezentei opinii
separate, în activitatea sa puterea judecătorească se conduce de normele
instituite de puterea legislativă, în atribuţiile căreia se înscrie adoptarea
Legii nr.163 din 22.07.2011.
Toate ramurile puterii de stat: legislativă, executivă şi judecătorească,
sînt obligate să activeze în cîmpul constituţional. Nici o instituţie statală,
nici o persoană juridică sau fizică nu sînt în drept să depăşească limitele
constituţionale instituite. Obligaţia Curţii Constituţionale, conform dispoziţiilor constituţionale ale art.134-140, este de a garanta supremaţia Constituţiei şi de a-i aduce pe cei ce nu respectă Constituţia în cîmpul constituţional. Într-o astfel de abordare, avînd în vedere dreptul Parlamentului de
a reglementa organizarea sistemului judecătoresc, Curtea Constituţională,
în baza atribuţiei sale de a asigura „realizarea principiului separării puterii
de stat”, statuată de art.134 al Constituţiei, la care s-a făcut referire în hotărîre, urma să recunoască acest drept al Parlamentului.
4. Sînt susceptibile criticii şi argumentele autorilor sesizării şi Curţii
Constituţionale privind oportunitatea creării acestor instanţe. Instanţele
specializate economice şi militară au fost formate în cadrul reformei judiciare şi de drept desfăşurate în anii 1995-1996, reproducînd structurile
sovietice respective. La constituirea lor nu s-a ţinut cont de priorităţile
reformei, de argumentele ştiinţifice şi practice. Este de menţionat că Hotărîrea nr.152 din 21.06.94 privind aprobarea Concepţiei reformei judiciare şi de drept în Republica Moldova prevedea doar formarea judecătoriei economice, nefiind preconizată constituirea altor instanţe economice
specializate.
În acest aspect, este necesar să menţionăm că instanţele specializate
economice şi militară soluţionează litigii de drept civil şi penal, cu o singură deosebire: părţile în aceste litigii sînt persoane juridice şi militari.
Această particularitate nu echivalează cu particularităţile semnificative
ce ţin principiile aplicabile procedurii de examinare a litigiilor de contencios administrativ sau a altor categorii de litigii, cum ar fi cele legate
de brevete, insolvabilitate şi altele, pentru care Parlamentul şi-a rezervat
dreptul de a înfiinţa judecătorii specializate, inclusiv prin Legea nr.163
din 22 iulie 2011. Acest drept este susţinut şi de prevederile art.72 alin.
(2) lit.e) din Constituţie, conform cărora Parlamentul, prin lege organică,
reglementează „organizarea şi funcţionarea …instanţelor judecătoreşti,
a contenciosului administrativ”.
Consider că reforma în justiţie, iniţiată de Parlament prin adoptarea
Legii nr.163 din 22 iulie 2011, ar fi avut un impact pozitiv asupra părţilor
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implicate în litigiile economice, care în prezent sînt nevoite să apeleze
la instanţele economice amplasate exclusiv în municipiul Chişinău. Cea
mai mare parte a litigiilor examinate de instanţele economice au o valoare materială nesemnificativă, cheltuielile de judecată fiind însă incomparabil mai mari. Conform datelor statistice, aproape 50% din întreprinderi sînt amplasate în alte localităţi ale Republicii Moldova. Astfel, una
din sarcinile de bază ale legii contestate a fost de a aduce justiţia cît mai
aproape de agenţii economici mici şi mijlocii şi de a o face cît mai accesibilă pentru ei, precum şi de a lichida monopolul justiţiei economice
concentrate în municipiul Chişinău.
5. Ultimul argument este susţinut şi de experţii străini, care au motivat ineficienţa instanţelor economice prin teritoriul mic al Republicii
Moldova. În opinia lor, litigiile economice pot fi examinate cu uşurinţă
de judecătoriile de drept comun.
Astfel, expertul Consiliului Europei, Giacomo Oberto, în opinia „Privind perfecţionarea proiectului Strategiei de consolidare a sistemului
judecătoresc”, prezentată la 25 aprilie 2007, a precizat că judecătorii
specializaţi ar trebui să fie integraţi în instanţele de drept comun, iar specializarea instanţelor de judecată ar trebui să fie efectuată conform principiului ramural. De asemenea, el a subliniat: „Dreptul contemporan poate
fi divizat în trei ramuri: civil, penal şi administrativ. Ramurile specializate, precum dreptul muncii, familiei, comercial, nu sînt altceva decît părţi
componente ale dreptului civil. Astfel, dispare necesitatea instituirii jurisdicţiilor de drept comercial totalmente separate (cum se întîmplă în majoritatea statelor Europei de Est, unde pot fi întîlnite instanţe de „arbitraj”
sau instanţe „economice”). Chestiunile economice nu sînt altceva decît
o parte componentă a ramurii de drept civil, astfel că un judecător specializat în dreptul civil nu va întîmpina mari dificultăţi la examinarea unei
cauze cu specific comercial şi viceversa. Mult mai rezonabil ar fi instituirea secţiilor/colegiilor specializate în cadrul instanţelor judecătoreşti de
drept comun, ca în majoritatea statelor Europei de Vest (de exemplu, pentru cazuri de insolvabilitate, litigii de muncă, familiale etc.).”.
O opinie similară a expus expertul Fundaţiei germane pentru cooperare juridică internaţională, Jürgen Thomas, în raportul său intitulat
„Observaţii cu privire la includerea planificată a judecătoriilor militară şi
economice în jurisdicţia de drept comun”. El a subliniat că „împărţirea
jurisdicţiei pe ramuri de drept este mai puţin potrivită pentru statele cu o
populaţie mică şi un nivel redus de activitate. În astfel de state, din considerente de calitate şi financiare, precum şi de eficienţă, se recomandă
limitarea numărului de judecătorii specializate pe ramuri ale dreptului,
şi anume la jurisdicţia generală şi jurisdicţia administrativă. Din aceste
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considerente, în Republica Moldova nu este justificată specializarea judecătoriilor care trebuie să soluţioneze litigii economice, care au caracter
civil, între persoane fizice şi/sau juridice”.
Referindu-se la încadrarea judecătoriilor economice în jurisdicţia generală, Jürgen Thomas a conchis că păstrarea judecătoriilor economice
pentru examinarea şi soluţionarea litigiilor între persoanele juridice nu
este nici necesară şi nici oportună. El consideră că instituirea instanţelor judecătoreşti specializate îşi găseşte justificare doar în cazul în care
sistemul de drept s-a diferenţiat într-atît, încît judecătorii şi juriştii nu
mai au posibilitate să se informeze suficient în toate domeniile de drept.
De aceea expertul german consideră că în condiţiile implementării economiei de piaţă şi deetatizării întreprinderilor economice este bine ca
fostele judecătorii arbitrale şi actualele judecătorii economice să fie în
jurisdicţia generală.
6. Experţii străini au supus criticii şi utilitatea Judecătoriei Militare într-un stat neutru, precum este Republica Moldova, care are foarte puţine
efective militare şi astfel un număr nesemnificativ de litigii şi crime militare. În avizul său expertul german Jürgen Thomas susţine că nu există
necesitatea unei jurisdicţii specializate pentru infracţiuni penale ale militarilor şi că o astfel de jurisdicţie nu este obiectivă, fiind greu compatibilă cu principiul egalităţii în faţa legii, deoarece nu există siguranţa că în
hotărîrile sale Judecătoria Militară va folosi aceeaşi unitate de măsură ca
şi judecătoriile de drept comun.
Referitor la Judecătoria Militară a Republicii Moldova, vom observa că
judecătorii din această instanţă au statutul de magistrat şi statutul de militar, care presupune anumite grade militare şi garanţii materiale şi sociale
speciale, căzînd astfel sub incidenţa legislaţiei cu privire la militari. Conform statisticii pentru anul 2010, efectuate de Curtea Supremă de Justiţie,
judecătoria militară, compusă din 3 judecători, a examinat 88 de cauze,
din care 72 au fost cauze penale şi numai 16 – civile, pe cînd în restul instanţelor de judecată numărul de cauze examinate este mult mai mare.
7. Prin argumentul că în urma lichidării instanţelor specializate va
avea de suferit competenţa şi eficienţa procesului judiciar, autorii sesizării indirect lezează onoarea judecătorilor din instanţele de drept comun,
care deseori soluţionează cazuri civile mult mai dificile decît instanţele
economice specializate. Vom remarca în context că şi multe cauze penale examinate de aceste instanţe sînt incomparabile după gradul de dificultate cu cele examinate de Judecătoria Militară.
8. Studiind practica internaţională, vom menţiona că în statele unde
există instanţe specializate, domeniile în care au fost create ţin de contenciosul administrativ (Franţa, Slovenia), dreptul muncii (Slovenia, Fin419

landa) ş.a. Unele state au creat instanţe comerciale specializate, cuprinzînd toate treptele jurisdicţionale. Este cazul Germaniei, care are 5 curţi
federale de justiţie, din care 4 sînt specializate. Jurisdicţia specializată în
cîteva trepte se practică în Austria, Danemarca, Spania.
9. Nu sînt de acord cu invocarea de către Curtea Constituţională a Hotărîrii nr.5 din 26.01.1998, prin care a fost recunoscută constituţională
Legea cu privire la instanţele judecătoreşti economice. Hotărîrea vizată
a Curţii nu a avut drept obiect oportunitatea creării judecătoriilor specializate, ci a structurilor instanţelor economice create prin această lege
(Judecătoria Economică de Circumscripţie, Judecătoria Economică a Republicii Moldova ca instanţă specializată supremă şi colegiile de apel şi
de recurs ale acesteia), contestarea şi examinarea cauzelor economice în
procedura de apel şi recurs prin evitarea Curţii de Apel a Republicii Moldova. Astfel, multiplele trepte de înfăptuire a justiţiei economice influenţa negativ promovarea reformelor economice. Aceste aspecte au fost
vizate în sesizarea depusă atunci la Curtea Constituţională.
Avînd în vedere obiectul acestei hotărîri, este evident că ea nu are relevanţă pentru prezenta cauză. Trebuie luat în consideraţie şi faptul că
legislativul de mai multe ori a eludat această hotărîre a Curţii.
10. În cadrul deliberărilor mi-am expus opinia cu privire la neconstituţionalitatea art.XV alin.(7) din Legea nr.163 din 22 iulie 2011, care prevede pentru judecătorii Curţii de Apel Economice în cazul transferării, cu
acordul lor, în instanţe de grad inferior păstrarea salariului doar pentru
un termen de 3 luni. Norma în cauză este contrară principiilor inamovibilităţii şi independenţei judecătorului, statuate de art.116 din Constituţie. Sînt de părere că, în ceea ce priveşte salarizarea, legea trebuia să
prevadă pentru judecătorii disponibilizaţi şi transferaţi aceleaşi reguli ca
în cadrul reformelor desfăşurate în 1995-1996 şi 2003.
În hotărîrea sa Curtea Constituţională nu a supus unei analize procedurile aplicate în cadrul acestor reforme, ca urmare, toate prevederile
Legii nr.163 din 22 iulie 2011 referitoare la modul de transfer şi de eliberare din funcţie a judecătorilor din instanţele specializate au fost declarate
neconstituţionale, chiar dacă Curtea a citat în hotărîre Recomandarea
Comitetului de Miniştri al CE – Rec.(2010)12, conform căreia, în caz de
reformare a organizării sistemului judiciar, judecătorul poate fi renumit sau mutat într-o altă funcţie judiciară fără consimţămîntul său. Pe
cînd Legea nr.163 prevede transferul judecătorului în instanţa de drept
comun de acelaşi grad cu acordul său.
Analizînd normele contestate, am ajuns la concluzia că normele ce
reglementează statutul judecătorilor disponibilizaţi din instanţele lichidate, cu excepţia art.XV alin.(7) din Legea nr.163 din 22 iulie 2011, sînt
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clare, previzibile şi astfel corespund principiului constituţional al inamovibilităţii judecătorilor.
În baza celor expuse, consider că prevederile Legii nr.163 din 22 iulie
2011, cu excepţia art.XV alin.(7), urmau a fi recunoscute de Curtea Constituţională drept constituţionale.
JUDECĂTORUL CURŢII CONSTITUŢIONALE
9 februarie 2012

Victor PUŞCAŞ

COMENTARIU
la Opinia Separată din 09.02.2012
Startul reorganizării instanţelor jdecătoreşti a fost dat prin adoptarea
Constituţiei Republicii Moldova din 29.07.1994, care în art.3 alin.(7) a
dispoziţiilor finale şi tranzitorii prevedea că: „în decursul a doi ani, de la
data intrării în vigoare a prezentei Constituţii, sistemul instanţelor judecătoreşti va fi reorganizat prin lege conform art.115”.
Art.115 alin.(1) specifica că: „Justiţia se înfăptuieşte prin Curtea Supremă de Justiţie, prin Curtea de Apel, prin tribunal şi judecătorii”. Art.115
alin.(2) mentionează că: „pentru anumite categorii de cause, pot funcţiona potrivit legii, judecătorii specializate”.
În perioada 27.08.1994 (data intrării în vigoare a Constituţiei) şi pîna
la 27.08.1996, a fost format cadrul legislativ necesar funcţionării sistemului judecătoresc, potrivit căruia vechiul sistem judecătoresc la 27.08.1996
a fost reorganizat: judecătorii de primă instanţă în fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul doi (5 tribunale amplasate în centrele Chişinău, Bălţi, Cahul şi Comrat, o Curte de Apel cu sediul în Chişinău şi o
Curte Supremă de Justiţie (CSJ)).
Anticipînd reorganizarea întregului sistem judecătoresc, autoritatea
legilsativă prin Legea nr.970 din 24.07.1996 „cu privire la instanţele judecătoreşti economice”, a reorganizat Arbitrajul Republicii Moldova în
Judecătoria Economică a Republicii Moldova în cadrul căreia activau judecătoria de primă înstanţă, instanta de apel şi instanţa de recurs.
Plenul Curţii Supreme de Justitie, prin sesizarea sa, a contestat constituţionalitatea Legii nr.970 din 24.07.1996, din motivele formării paralele a unui alt sistem judecătoresc, dar şi a tărăgănării examinării litigiilor
economice prin patru instanţe (3 economice şi una oridnară) la care se
adaugă şi a cincea instanţă – Curtea Supremă de Justitie.
Prin hotărîrea nr.5 din 26.01.1998, Curtea Constituţională a respins
sesizarea CSJ.
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Prin Legea constituţională nr.1471 din 21.11.2002, art.115 alin.(1) din
Constituţie a fost expus într-o nouă redacţie: „Justiţia se înfăptuieşte prin
Curtea Supremă de Justiţie, prin Curţile de Apel si prin judecătorii”, iar prin
Legea nr.191 din 08.05.2003, sintagma ”Judecătoria Economică a Republicii Moldova” a fost înlocuită cu sintagma „Curtea de Apel Economică”.
Prin Legea nr.163 din 22.07.2011, instanţele judecătoreşti economice
au fost lichidate.
Aceste norme care au produs lichidarea instanţelor judecătoreşti economice, au fost contestate la Curte, care prin HCC nr.3 din 09.02.2012 au
fost declarate neconstituţionale.
Prin Legea nr.153 din 05.07.2012, instanţele judecătoreşti economice
au fost reorganizate, şi conform art.25 alin.(2) lit.b) din Legea nr.514 din
06.07.1995 privind organizarea judecătorească, au primit denumirea de
judecătorie comercială de circumscripţie.
Prin Legea nr.76 din 21.04.2016, Judecătoria comercială de circumscripţie a fost lichidată.
Astfel, instanţele specializate: judecătoria comercială de circumscripţie şi judecătoria militară la 01.01.2017 şi-au încetat activitatea. Toate litigiile au fost date în competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.
Putem concluziona, că argumentele CSJ expuse în a.1996 şi argumentele autorului opiniei separate expuse la 09.02.2012 au fost folosite de autoritatea legislativă la modificarea legilor nr.153 din 05.07.2012 şi nr.76
din 21.04.2016.
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CONSTITUŢIA NU A FOST RESPECTATĂ
Europa Liberă Moldova,
13 februarie 2012
Nu toţi magistraţii Curţii Constituţionale care au examinat sesizarea
deputaţilor comunişti privind lichidarea instanţelor economice au fost
de acord cu decizia instanţei. Judecătorul Victor Puşcaş a votat împotrivă şi este de părere că instanţele economice trebuie lichidate.
– Această ultimă decizie a magistraţilor de la Curtea Constituţională, care au spus că vor păstra instanţele economice, pune sau nu la îndoială independența justiției în Republica Moldova?
– Eu sunt judecător și nu pot să răspund la această întrebare: trebuie
eu să lucrez sau nu trebuie să lucrez judecător? Trebuie să-și expună opinia cei care au competența de numire în funcție a judecătorilor. Eu nu
pot să spun nici ”da”, nici ”nu”. Dacă aș spune într-un fel, n-aș fi înțeles
de nimeni, pentru că este vorba de etica judecătorului constituțional.
– Până la urmă, lichidarea instanțelor economice este în folosul
agenților economici?
– Eu cred că problema trebuie abordată altfel.
– Cum?
– Curtea Constituțională a recunoscut neconstituțională această lege
de lichidare a instanțelor economice. Hotărârea este definitivă și trebuie
să fie executată. Eu n-am fost de acord cu hotărârea Curții.
– În ce constă opinia Dumneavoastră separată?
– Da, cu toate că am participat la examinarea problemei, dar nu știu ce
va fi în hotărârea Curții, care argumente, fiindcă nu au fost expuse. Parlamentul poate institui judecătorii specializate, adică poate să le înființeze
sau să le lichideze. Acesta este dreptul Parlamentului.
Ce-i drept, trebuie să menționăm că fiecare instituție în stat, inclusiv
Parlamentul, Guvernul, Președintele Republicii Moldova, trebuie să activeze în câmpul constituțional. Curtea Constituțională este obligată să-i
întoarcă în câmpul constituțional pe toți acei care au încălcat Constituția. Dar și Curtea Constituțională este obligată să respecte Constituția.
În cazul dat, eu consider că Constituția nu a fost respectată. Parlamentul are dreptul să formeze instanțe specializate și are tot dreptul să
le lichideze. Parlamentului îi aparține suveranitatea națională și statală,
ea e dată de către popor. Dacă o instituție formată de Parlament lucrează
rău, Legislativul, care ține bugetul, adică finanțele, în stat și trebuie să
împartă bani contribuabililor, este în drept să ia acea decizie pe care o
consideră necesară în folosul poporului.
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– Și dacă acum, după ce ați luat dumneavoastră decizia, magistrații
de la Curtea Constituțională, Parlamentul revine la această problemă
și spune că puterea politică decide că instanțele economice oricum să
nu existe, să fie lichidate, ce se întâmplă?
– Depinde care vor fi argumentele. Hotărârea Curții Constituționale
poate fi revizuită – chiar și aceasta, actuală – numai în cazul în care există motivele respective. Nimeni nu poate să împiedice Parlamentul să ia
decizia pe care o va considera necesară, dar să aducă explicații și societății, și Curții Constituționale, pentru a înțelege cât de corect a procedat
în cazul dat.
– În ce mai constă opinia Dumneavoastră separată?
– Parlamentul a fost în drept să lichideze aceste judecătorii specializate și să apropie justiția de popor. La noi instanțele economice s-au
concentrat numai în Chișinău, pe când aproape jumătate din agenții
economic se află în raioanele Republicii Moldova. Acesta este al doilea
moment – să-i apropie de agenții economici, adică să ajute businessul
mic și cel mijlociu, că acel mare e concentrat mai mult în Chișinău. Și
al treilea moment: Constituția nu prevede instanțe de apel specializate.
Prevede numai judecătorii de primă instanță, dar nu și de apel. Eu consider că aceste momente trebuiau să fie luate în considerație de Curtea
Constituțională, ceea ce nu s-a făcut.
– Ceea ce am reținut eu: atât Președintele interimar, Marian Lupu
a criticat hotărârea magistraților Curții, care ați declarat neconstituțională decizia Parlamentului cu privire la lichidarea instanțelor economice, cât și premierul Vlad Filat s-a arătat indignat de decizia Curții
Constituționale, care a constatat că lichidarea instanțelor economice a
fost neconstituțională.
– Așa este.
– Domnul Filat a spus că Guvernul va reveni cu o inițiativă legislativă de lichidare a judecătoriilor economice.
– Acesta este dreptul Guvernului. Dar în ce privește critica, mai bine
s-ar interesa cât de obiective pot să fie instanțele economice, dacă ele
sunt situate în același sediu, la același etaj, cabinetele sunt alături – și
prima instanță, și instanța de apel. Și multe, multe alte probleme. Care
sunt relațiile dintre judecători, relațiile dintre judecători și judecătorii
constituționali. Dar acestea nu sunt problemele mele. Acestea trebuie să
fie problemele factorilor de decizie din țară.
– Dar oricum s-a luat o decizie în interesul cuiva?
– Puneți altfel întrebarea: care este relația dintre judecătorul constituțional și judecătorul care era în sală și plângea de bucurie? Sau care
sunt relațiile dintre judecătorul care a votat „pentru” și cel care în sală
se îmbrățișa cu altul? Sau ce au căutat ei la Curtea Constituțională? Au
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fost poate prin cabinetele judecătorilor până la aceasta? Sau nu? Cum s-a
întâmplat așa ceva? Aceste întrebări nu țin de competența mea, eu mă
simt independent la adoptarea hotărârii, pentru că pe mine nu poate să
mă influențeze nimeni. Am dovedit aceasta pe parcursul a 40 de ani. Dar
eu nu sunt liber ca să mă exprim, să fac declarații.
– Bine, dar din moment ce chiar și cei de la putere spun că este o
decizie rușinoasă și se vorbește foarte mult acum în societate că au fost
mituiți magistrații Curții Constituționale, e o pată pe instituție, domnule Pușcaș?
– Judecătorul nu este artist de teatru sau de cinema, ca să le placă.
Pot să spună toți că hotărârea judecătorului nu este dreaptă, dar dacă judecătorul o argumentează și ea e convingătoare, atunci n-au niciun rost
scopurile care sunt puse în afara hotărârii respective. În cazul dat, mai
bine ar comunica careva fapte concrete.
– Dar pe parcursul timpului, dacă e să-l citez pe premierul Filat, instanțele economice au fost „un focar de decizii ilegale”.
– Aceste sute sau mii de decizii trebuiau să fie aduse la Curtea Constituțională și demonstrate ca ilegale. Pot să fie demonstrate și aceste hotărâri.
– Credeți că prin această decizie s-a stopat reforma organelor de
drept în Republica Moldova?
– Nu se stopează nimic. Și în alte țări – în Statele Unite ale Americii, de
exemplu – există cazuri când nu toți sunt de acord cu decizia instanțelor
judecătorești. Dar nu critică nimeni și nu învinuiește nimeni instanța, ci
pur și simplu Legislativul propune o nouă soluție, care depășește activitatea instanței judecătorești. Și toate se așază la locul lor. În Republica
Moldova, aceasta depinde deja de atitudinea atât a Legislativului, cât și a
Executivului, de iscusința specialiștilor, pentru că ieșire din situație există, dar nu am dreptul să o spun.
– Credeți că logica totuși a fost ca să se schimbe raportul de forțe
în interiorul Curții, pentru a obține această hotărâre pe care au obținut-o?
– Îmi puneți o întrebare la care eu nu am dreptul să răspund. Dar ați
citit hotărârea Curții de destituire a domnului Pulbere din funcția de președinte? Pentru că în presă se comunică numai că el și-a expus opinia
asupra stării care va fi după 28 septembrie, va fi o stare de uzurpare a
puterii de stat. Dar acolo mai sunt încă trei capete prin care dumnealui
i-a fost exprimată neîncrederea. Puneți-vă întrebarea de ce el a venit din
concediu, nefiind rechemat.
– Dar recuzarea președintelui Curții, a domnului Tănase, a fost întemeiată?
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– N-a fost întemeiată. Potrivit legii, există două motive de recuzare:
primul – numai atunci când a participat la adoptarea actului contestat,
și al doilea – dacă s-a expus în public asupra actului contestat. Domnul
Tănase nu a comis nici una, nici alta.
– Domnule Pușcaș, este implicat politicul în activitatea Curții Constituționale?
– În activitatea mea nu s-a implicat politicul acum, când am examinat această cauză. Dar despre implicarea politicului este exemplu poziția
oficială a Curții Constituționale atunci când domnul Voronin a trimis o
scrisoare și a încercat să explice cum trebuie să hotărască Curtea Constituțională. Și Curtea a recunoscut că scrisoarea domnului Voronin nu este
altceva decât o imixtiune în înfăptuirea justiției constituționale.
Valentina Ursu

426

HOTĂRÎRE
pentru controlul constituţionalităţii alineatului 3 al articolului 3
din Legea nr.142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor
pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior,
ciclul I (Sesizarea nr.35a/2011) nr. 6 din 03.05.2012
Monitorul Oficial nr.93-98/12 din 18.05.2012
***
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională, statuînd în componenţa:
Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte,
Dl Dumitru PULBERE, judecător-raportor,
Dl Victor PUŞCAŞ,
Dl Petru RAILEAN,
Dna Elena SAFALERU,
Dna Valeria ŞTERBEŢ, judecători,
cu participarea dlui Octavian Isac, grefier,
Avînd în vedere sesizarea depusă la 11 noiembrie 2011 şi înregistrată
la aceeaşi dată,
Examinînd sesizarea menţionată în şedinţă plenară publică,
Avînd în vedere actele şi lucrările dosarului,
Pronunţă următoarea hotărîre:
PROCEDURA
1. La originea cauzei se află sesizarea depusă de avocatul parlamentar Tudor Lazăr la 11 noiembrie 2011, în temeiul articolului 135 alin.(1)
litera a) din Constituţia Republicii Moldova, articolului 25 lit.i) din Legea
cu privire la Curtea Constituţională, articolului 38 alin.(1) lit.i) din Codul
jurisdicţiei constituţionale şi articolului 31 din Legea cu privire la avocaţii
parlamentari, pentru controlul constituţionalităţii alineatului 3 al articolului 3 din Legea nr.142-XVI din 07.07.2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru
pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I.
2. Autorul sesizării consideră că prevederile alineatului 3 al articolului
3 din Legea nr.142-XVI din 07.07.2005, potrivit cărora Guvernul stabileşte
modul de coordonare a cotei de pregătire a cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior private şi în cele de stat pe bază de contract, cu achitarea taxei de studii, contravine dispoziţiilor art.4, 35, 43, 54 din Constituţia
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Republicii Moldova, art.23 şi art.26 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art.6 paragraful (1) şi art.13 paragrafele (1) şi (2) din Pactul
internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, art.5
din Declaraţia UNESCO (2001) privind diversitatea culturală.
3. Prin decizia Curţii Constituţionale din 14 decembrie 2011 sesizarea
a fost declarată admisibilă, fără a prejudicia fondul cauzei.
4. În procesul examinării sesizării Curtea Constituţională a dispus
de opiniile comunicate de Parlament, Guvern, ministerele educaţiei,
muncii, protecţiei sociale şi familiei, economiei, finanţelor, tineretului şi
sportului, culturii, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Academia de Studii
Economice din Moldova, Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Academia de Muzică, Teatru
şi Arte Plastice, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea
de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, Sindicatul Educaţiei şi
Ştiinţei din Republica Moldova.
5. La şedinţa plenară publică a Curţii au participat autorul sesizării, dl
Tudor Lazăr, reprezentantul Parlamentului, dl Sergiu Chirică, reprezentantul Guvernului, dl Vladimir Grosu, reprezentantul Ministerului Educaţiei, dna Rodica Josanu.
LEGISLAŢIA PERTINENTĂ
6. Prevederile relevante ale Constituţiei (M.O. nr.1/1, 12.08.1994) sînt
următoarele:
Articolul 4
Drepturile şi libertăţile omului
„(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală
a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica
Moldova este parte.
(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la
drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările internaţionale.”
Articolul 35
Dreptul la învăţătură
„(1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţămîntul general obligatoriu, prin învăţămîntul liceal şi prin cel profesional, prin învăţămîntul
superior, precum şi prin alte forme de instruire şi de perfecţionare.
(2) Statul asigură, în condiţiile legii, dreptul de a alege limba de educare şi instruire a persoanelor.
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(3) Studierea limbii de stat se asigură în instituţiile de învăţămînt de
toate gradele.
(4) Învăţămîntul de stat este gratuit.
(5) Instituţiile de învăţămînt, inclusiv cele nestatale, se înfiinţează şi
îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii.
(6) Instituţiile de învăţămînt superior beneficiază de dreptul la autonomie.
(7) Învăţămîntul liceal, profesional şi cel superior de stat este egal accesibil tuturor, pe bază de merit.
(8) Statul asigură, în condiţiile legii, libertatea învăţămîntului religios.
Învăţămîntul de stat este laic.
(9) Dreptul prioritar de a alege sfera de instruire a copiilor revine părinţilor.”
Articolul 43
Dreptul la muncă şi la protecţia muncii
„(1) Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii,
la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la protecţia
împotriva şomajului.
(2) Salariaţii au dreptul la protecţia muncii. Măsurile de protecţie privesc securitatea şi igiena muncii, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repaosul săptămînal,
concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii grele, precum şi
alte situaţii specifice.
(3) Durata săptămînii de muncă este de cel mult 40 de ore.
(4) Dreptul la negocieri în materie de muncă şi caracterul obligatoriu
al convenţiilor colective sînt garantate.”
Articolul 54
Restrîngerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi
„(1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar
diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.
(2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrîngeri decît celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sînt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării,
ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor,
protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.
(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrîngerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.
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(4) Restrîngerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii.”
7. Prevederile relevante ale Legii învăţămîntului nr.547-XIII din
21.07.95 (M.O. nr.62-63/692, 09.11.1995):
Articolul 3
Învăţămîntul – prioritate naţională
„Învăţămîntul în Republica Moldova constituie o prioritate naţională.”
Articolul 40
Competenţa autorităţilor publice
„(1) Autorităţile publice:
a) determină politica de stat în sfera învăţămîntului;
b) emit acte normative privind perfecţionarea legislaţiei învăţămîntului;
c) asigură dezvoltarea bazei tehnico-materiale a sistemului de învăţămînt, stabilesc modul de organizare şi desfăşurare a practicii în producţie pentru elevi şi studenţi;
d) aprobă planul (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate în instituţiile de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate şi în cele de învăţămînt superior;
e) stabilesc şi aprobă cotele anuale de subvenţionare a sistemului
de învăţămînt de la bugetul de stat, modul şi normele de remunerare a
cadrelor didactice din instituţiile de învăţămînt de stat de toate gradele,
precum şi normele de asigurare materială a elevilor şi studenţilor;
f) acordă licenţe pentru activitatea instituţiilor de învăţămînt de toate
nivelurile, treptele şi formele de instruire (cu excepţia celor bugetare);
g) încheie cu alte state acorduri de colaborare privind învăţămîntul şi
nostrificarea actelor naţionale de studii;
h) exercită controlul asupra activităţii Ministerului Educaţiei şi evaluează activitatea lui.
(2) Delimitarea competenţelor între autorităţile publice în domeniul
învăţămîntului se face conform Constituţiei, altor acte normative.
(3) Organele de conducere a învăţămîntului din teritoriile care, în
conformitate cu Constituţia şi cu legile organice, au statut special de autonomie îşi coordonează activitatea cu autorităţile administraţiei publice
centrale de specialitate.”
8. Prevederile relevante ale Legii nr.142-XVI din 7 iulie 2005 privind
aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al
specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I (M.O. nr.101-103/476, 29.07.2005):
Art.3. – Guvernul:
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„va întreprinde măsurile necesare în vederea aplicării Nomenclatorului nominalizat, parte componentă a standardelor de stat în domeniul
pregătirii cadrelor, în instituţiile de învăţămînt superior de stat şi private,
începînd cu anul de studii 2005-2006, pentru studenţii admişi la anul I;
va asigura, exclusiv în instituţiile de învăţămînt de stat, pregătirea
cadrelor la domeniile de formare profesională „Administraţie publică”,
„Medicină”, „Farmacie”, „Militărie” şi cele ce ţin de menţinerea ordinii
publice şi securitatea statului;
va stabili modul de coordonare a cotei de pregătire a cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior private şi în cele de stat pe bază de contract, cu achitarea taxei de studii.”
ÎN DREPT
9. La 7 iulie 2005 Parlamentul a adoptat Legea nr.142-XVI privind
aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al
specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I.
Ca urmare, potrivit art.3 din lege, Guvernul va întreprinde măsurile necesare în vederea aplicării Nomenclatorului, parte componentă a
standardelor de stat în domeniul pregătirii cadrelor, în instituţiile de învăţămînt superior de stat şi private, începînd cu anul de studii 2005-2006,
pentru studenţii admişi la anul I, iar potrivit alineatului 3, contestat, al
articolului: „[…] va stabili modul de coordonare a cotei de pregătire a cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior private şi în cele de stat pe
bază de contract, cu achitarea taxei de studii.”
10. În opinia autorului sesizării, norma legală privind stabilirea cotei
de înmatriculare a studenţilor în instituţiile de învăţămînt superior private şi de stat pe bază de contract, cu achitarea taxei de studii, contravine
dispoziţiilor articolelor 4, 35, 43, 54 din Constituţia Republicii Moldova, art.23 şi art.26 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art.6
paragraful (1) şi art.13 paragrafele (1) şi (2) din Pactul internaţional cu
privire la drepturile economice, sociale şi culturale, art.5 din Declaraţia
UNESCO (2001) privind diversitatea culturală.
11. Curtea reţine că prerogativa cu care a fost învestită prin articolul 135 alin.(1) lit.a) din Constituţie presupune stabilirea corelaţiei dintre
normele legislative şi textul Constituţiei, ţinînd cont de principiul supremaţiei acesteia.
12. În acest context, Curtea reţine faptul că, în esenţă, norma contestată vizează posibilitatea statului de a stabili cota de înscriere în instituţiile de învăţămînt superior private şi în cele de stat pe bază de contract,
cu achitarea taxei de studii.
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13. Curtea Constituţională va analiza prevederile legale contestate
prin prisma normelor cuprinse în articolele 35, 43 din Constituţie, invocate de autorul sesizării. Avînd în vedere irelevanţa prevederilor articolelor 4 şi 54 din Constituţie pentru prezenta cauză, Curtea nu va examina
pretinsa încălcare a acestora.
I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 35 DIN CONSTITUŢIE
1. Dreptul statului de a stabili cotele de înmatriculare
în instituţiile de învăţămînt superior
A. Argumentele autorului sesizării
14. Avocatul parlamentar menţionează că stabilirea cotelor de înmatriculare în instituţiile de învăţămînt superior private şi în cele de stat, cu
achitarea taxei de studii, contravine Constituţiei. În opinia sa, persoana,
dispunînd de certificatul de studii medii generale, care este un merit al
său, are dreptul să acceadă la studii superioare, aşa cum prevede art.35
alin.(7) din Constituţie. El susţine că la acreditare instituţiile de învăţămînt superior private sînt verificate sub toate aspectele impuse de legislaţie şi, deci, pot să înscrie un număr de studenţi potrivit potenţialului
profesoral şi material de care dispun. În situaţia cînd statul se află în imposibilitatea de a asigura finanţarea completă a învăţămîntului superior,
stabilirea de către Guvern a cotelor de înmatriculare pentru instituţiile
private şi cele de stat pe bază de contract, cu achitarea taxei de studii, ar
însemna nerespectarea Procesului de la Bologna.
15. El remarcă, de asemenea, că Guvernul nu este abilitat prin legea
sa specială cu dreptul de a institui cote de înmatriculare în instituţiile de
învăţămînt, precum nici Ministerul Educaţiei, conform Legii învăţămîntului, nu are acest drept.
B. Argumentele autorităţilor
16. Reprezentanţii Parlamentului şi Guvernului au relevat că articolul 3 alineatul 3 din Legea nr.142-XVI nu contravine normelor constituţionale şi prevederilor tratatelor internaţionale invocate. Nomenclatorul
adoptat are drept obiectiv asigurarea ţării cu specialişti, ţinînd cont de
cererea de pe piaţa muncii. În acest sens autorităţile au invocat Hotărîrea
nr.30 din 18.12.2007 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi
din Hotărîrea Guvernului nr.594 din 28 mai 2007 „Cu privire la planurile de înmatriculare în anul 2007 în instituţiile de învăţămînt superior
(ciclul I), mediu de specialitate şi secundar profesional”, în care Curtea
Constituţională a statuat că stabilirea cotelor de înmatriculare nu intră în
contradicţie cu dispoziţiile constituţionale.
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C. Aprecierea Curţii
17. Curtea observă că, în esenţă, norma contestată vizează posibilitatea statului de a stabili cota de înscriere în instituţiile de învăţămînt
superior private şi în cele de stat pe bază de contract, cu achitarea taxei
de studii.
18. Conform art.72 alin.(3) lit.k) din Constituţie, organizarea generală
a învăţămîntului se reglementează prin lege organică. Legea specială în
domeniu este Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995. Această
lege determină politica de stat în sfera învăţămîntului, reglementează organizarea şi funcţionarea învăţămîntului. Potrivit normelor legale, învăţămîntul în Republica Moldova constituie o prioritate naţională.
19. Prin art.96 alin.(1) Constituţia statuează că Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a statului şi exercită conducerea generală
a administraţiei publice.
20. Potrivit Legii cu privire la Guvern nr.64-XII din 31 mai 1990, cu
modificările şi completările ulterioare, una din direcţiile principale ale
activităţii Guvernului este elaborarea strategică a dezvoltării tehnico-ştiinţifice, promovarea unei politici naţionale în domeniul culturii, ştiinţei,
tehnicii, tehnologiei, rezolvării problemelor reglementării de stat a progresului tehnico-ştiinţific. Guvernul asigură condiţii social-economice,
creează o bază tehnico-materială şi fonduri speciale pentru dezvoltarea
învăţămîntului public şi celui privat (art.3 pct.4) şi art.11 pct.4)).
21. În acest context art.40 din Legea învăţămîntului stabileşte competenţa autorităţilor publice în administrarea sistemului de învăţămînt,
care include determinarea politicii de stat în sfera învăţămîntului şi aprobarea planului (comandă de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate
în instituţiile de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate
şi în cele de învăţămînt superior.
22. Legea învăţămîntului statuează că organul central al administraţiei publice în domeniul învăţămîntului este Ministerul Educaţiei, de competenţa căruia este elaborarea strategiei şi promovarea politicii de stat în
sfera învăţămîntului, stabilirea, în condiţiile legii şi de comun acord cu
Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Sănătăţii, a cotelor de admitere pe specializări în colegii şi în învăţămîntul universitar
(art.41 alin.(1), alin.(5) lit.a) şi lit.h)).
23. În conformitate cu art.3 din Legea nr.142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi
al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt
superior, ciclul I, Guvernul este obligat să întreprindă măsurile necesare
în vederea aplicării Nomenclatorului, parte componentă a standardelor
de stat în domeniul pregătirii cadrelor în instituţiile de învăţămînt supe433

rior private, să stabilească modul de coordonare a cotei de pregătire a
cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior private şi în cele de stat pe
bază de contract, cu achitarea taxei de studii.
24. În Hotărîrea nr.30 din 18.12.2007 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Hotărîrea Guvernului nr.594 din 28 mai 2007
„Cu privire la planurile de înmatriculare în anul 2007 în instituţiile de
învăţămînt superior (ciclul I), mediu de specialitate şi secundar profesional” Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra unei situaţii similare,
referindu-se la aspectul juridic al unor dispoziţii contestate în prezenta
cauză.
25. Curtea a reţinut că, potrivit Legii învăţămîntului nr.547-XIII, pentru admiterea candidaţilor la studii este necesară stabilirea unor criterii
generale care decurg logic din apartenenţa tuturor instituţiilor de învăţămînt la sistemul naţional de învăţămînt, care are la bază standardele
unice educaţionale de stat, precum şi din finalitatea comună a întregului
sistem de învăţămînt. În această hotărîre Curtea a mai constatat că criteriile de admitere sînt generale atît pentru instituţiile de învăţămînt de
stat, cît şi pentru cele private. Potrivit art.36 alin.(8) din Legea nr.547-XIII,
admiterea în instituţiile de învăţămînt privat se efectuează conform reglementărilor stabilite de Ministerul Educaţiei pentru instituţiile de stat.
26. Avînd în vedere faptul că procesul de organizare şi de funcţionare
a sistemului de învăţămînt este unic, fiind bazat pe standardele educaţionale de stat, care asigură pregătirea specialiştilor necesari societăţii,
Curtea nu poate reţine argumentul autorului sesizării că Guvernul, în
baza Legii nr.142-XVI din 7 iulie 2005, poate să fixeze cote de înmatriculare doar pentru instituţiile de stat finanţate de la bugetul de stat.
27. Reiterînd ideile expuse în hotărîrea anterioară, Curtea relevă că
Guvernul, abilitat prin legea contestată să asigure realizarea politicii de
stat în domeniul învăţămîntului, întru executarea Legii învăţămîntului,
este în drept să fixeze cote de înmatriculare a studenţilor în instituţiile
de învăţămînt superior private şi de stat cu finanţare în bază de contract
(ciclul I), avînd în vedere obiectivele economice naţionale, necesităţile
sociale şi cererea pieţei muncii.
2. Dreptul la învăţătură şi la autonomia universitară
A. Argumentele autorului sesizării
28. Autorul sesizării consideră că prevederile art.3 alin.3 din Legea
nr.142-XVI din 7 iulie 2005 încalcă dreptul fundamental la învăţătură,
consfinţit de art.35 din Constituţie. În opinia sa, aceste prevederi legale necesită a fi raportate la art.35 din Constituţie, care statuează în alin.
(1): „Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţămîntul general obliga434

toriu, prin învăţămîntul liceal şi prin cel profesional, prin învăţămîntul
superior, precum şi prin alte forme de instruire şi de perfecţionare. […]”
29. În această ordine de idei, autorul sesizării consideră că prin prevederile art.35 alin.(6) din Constituţie: „[…] Instituţiile de învăţămînt superior beneficiază de dreptul la autonomie.[…]” s-ar putea înţelege şi dreptul fiecărei instituţii de a-şi stabili, în funcţie de baza tehnico-materială şi
ştiinţifică, cotele de înmatriculare.
30. În viziunea autorului sesizării, prevederile contestate contravin,
de asemenea, normelor tratatelor internaţionale, la care Republica Moldova este parte.
B. Argumentele autorităţilor
31. Autorităţile au subliniat că instituirea de către stat a cotelor de înmatriculare nu limitează dreptul la învăţătură consfinţit de Constituţie.
Cu referire la autonomia universitară, ei au remarcat că Legea învăţămîntului nu include în domeniile autonomiei universitare stabilirea cotelor
de înmatriculare.
32. În acest context, autorităţile au reţinut că prevederile contestate
sînt în deplină concordanţă şi cu prevederile tratatelor internaţionale invocate de către autorul sesizării.
C. Aprecierea Curţii
33. Constituţia consacră expres dreptul la învăţătură, care este asigurat prin învăţămîntul general obligatoriu, prin învăţămîntul liceal şi cel
profesional, prin învăţămîntul superior, precum şi prin alte forme de instruire şi de perfecţionare (art.35 alin.(1)).
34. Potrivit art.35 alin.(5) din Constituţie, dreptul la învăţătură poate fi
realizat atît prin instituţiile de învăţămînt statale, cît şi prin cele private.
35. Preluînd principiul constituţional al accesibilităţii învăţămîntului,
art.6 din Legea nr.547-XIII din 21.07.1995 stipulează că dreptul la învăţătură este garantat, că statul asigură şanse egale de acces în instituţiile de
stat de învăţămînt liceal, profesional, mediu de specialitate şi superior, în
funcţie de aptitudini şi capacităţi.
36. În acest context Curtea reţine că marja de apreciere a statului şi
dreptul său de intervenţie în procesul de învăţămînt este mai mare decît
în alte domenii şi poate fi realizat prin diverse instrumente de reglementare (licenţiere, acreditare ş.a.).
37. Studiile superioare reprezintă o investiţie în viitorul individului,
care trebuie să producă rezultate cuantificabile şi tangibile: garanţia unui
loc de muncă şi oportunităţi de dezvoltare profesională. Prin urmare, este
justificată reglementarea de către stat a cotelor de înmatriculare, pentru
a se asigura că întreg sistemul educaţional serveşte interesele societăţii.
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38. Cotele de înmatriculare constituie pentru stat, de asemenea, un
instrument important de reglementare a modului de distribuire a resurselor limitate de care dispune. Pentru că formarea anumitor specialişti
este mai costisitoare, luînd în considerare natura resurselor disponibile,
statul este în drept să încurajeze în unele perioade de timp admiterea la
anumite specialităţi.
39. Curtea reţine că prevederile referitoare la cotele de înmatriculare
nu încalcă dreptul la învăţătură în substanţa sa, ci doar impune anumite
limite pe criterii numerice, legate de cererea pieţei muncii, pentru satisfacerea necesităţilor societăţii în specialişti de înaltă calificare, care ulterior să se poată angaja în cîmpul muncii fără dificultate, în funcţie de
capacităţile profesionale obţinute.
40. Curtea nu poate reţine nici argumentele autorului sesizării privind încălcarea de către Guvern a autonomiei universitare. Potrivit art.35
alin.(6) din Constituţie, instituţiile de învăţămînt superior beneficiază de
dreptul la autonomie. Curtea reiterează că această autonomie constă în
dreptul instituţiei de a se conduce, de a-şi exercita libertăţile academice
fără nici un fel de ingerinţe ideologice, politice, religioase, de a-şi asuma
un ansamblu de competenţe, obligaţii şi responsabilităţi în concordanţă
cu opţiunile şi orientările strategice naţionale de dezvoltare a învăţămîntului superior, cu progresul ştiinţei şi tehnicii, al civilizaţiei regionale şi
universale. Autonomia universitară se materializează în autonomia organizatorică şi funcţională, în autonomia administrativă şi financiară.
41. O formă de realizare a autonomiei universitare este admiterea
candidaţilor la studii, conform art.48 alin.(2) lit.d) din Legea nr.547-XIII.
Instituţiile de învăţămînt superior efectuează admiterea la ciclul I
prin concurs, în baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei.
42. Astfel, Curtea apreciază că stabilirea de către Guvern a cotelor de
înmatriculare în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I, nu aduce
atingere principiului autonomiei universitare.
43. După cum s-a menţionat în Hotărîrea nr.30 din 18.12.2007, limitarea admiterii în instituţiile de învăţămînt superior se aplică în unele state
la anumite facultăţi, rezultînd din prevederile anexei la prima Declaraţie
privind aplicarea Convenţiei europene cu privire la echivalarea diplomelor pentru admiterea în învăţămînt, adoptată la Strasbourg, în 1974 (Convenţia a fost încheiată la Roma, la 11 decembrie 1953).
44. Astfel, Curtea consideră nefondate argumentele autorului sesizării, potrivit cărora alineatul 3 al articolului 3 din Legea nr.142-XVI din 7
iulie 2005 restrînge libertatea cetăţenilor de a-şi alege domeniul de pregătire profesională potrivit capacităţilor şi aptitudinilor şi, ca urmare, dreptul lor la învăţătură, consfinţit de Constituţie şi de actele internaţionale la
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care Republica Moldova este parte, prin limitarea numărului de studenţi
la universităţile private, şi încalcă principiul autonomiei universitare.
II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 43 DIN CONSTITUŢIE
Dreptul la muncă
A. Argumentele autorului sesizării
45. Autorul sesizării consideră că prevederile art.3 alin.3 din Legea
nr.142-XVI din 07.07.2005 încalcă dreptul fundamental la muncă statuat
de art.43 din Constituţie.
46. El consideră că aceste prevederi contravin, de asemenea, articolului 23 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care stipulează
dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, afirmînd că dreptul la învăţătură poate fi considerat ca un drept la muncă, deoarece persoana depune eforturi pentru a obţine o specialitate şi a-şi cîştiga existenţa.
B. Argumentele autorităţilor
47. În opinia autorităţilor, instituirea de către stat a cotelor de înmatriculare în instituţiile de învăţămînt superior, de stat şi private, nu limitează dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii echitabile
şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la protecţie împotriva şomajului.
C. Aprecierea Curţii
48. Fiind membră a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, Republica Moldova dezvoltă programele de orientare şi pregătire profesională
strîns legate de utilizarea forţei de muncă, îndeosebi prin intermediul
serviciilor specializate de stat. Aceste programe permit persoanelor să-şi
dezvolte şi să-şi aplice capacităţile de muncă în interesele proprii şi în
conformitate cu aspiraţiile lor, luînd în considerare necesităţile societăţii. Astfel, persoana poate alege o profesie sau meserie, sau orice loc de
muncă, avînd calificarea corespunzătoare, dovedită printr-un act oficial,
eliberat de autoritatea competentă în condiţiile legii.
49. O modalitate de realizare a dreptului la muncă într-un domeniu
concret constituie studiile universitare. În acest context Curtea reţine
că stabilirea cotelor de înmatriculare (conform principiului „Numerus
clausus”) este o pîrghie de reglementare a pregătirii cadrelor necesare
societăţii, pentru a se evita surplusul de specialişti în anumite domenii
şi, drept consecinţă, creşterea şomajului, fenomene care sînt de fapt de
natură să afecteze realizarea dreptului la muncă.
50. În acest sens, cotele de înmatriculare reprezintă o măsură justificată, prin care pot fi sincronizate oferta şi cererea pieţei muncii. Statul
nu numai că este în drept, dar şi are obligaţia de a se asigura că tinerii
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specialişti au şanse reale de a-şi găsi un loc de muncă după absolvirea
studiilor.
51. Punînd în concordanţă oferta şi cererea pieţei muncii, statul creează condiţii pentru exercitarea dreptului la muncă şi combaterea şomajului. Astfel, prevederile contestate ale alineatului 3 al articolului 3 din
lege nu încalcă dreptul la muncă, ci, dimpotrivă, îl favorizează.
Pentru considerentele expuse, în temeiul art.140 din Constituţie,
art.26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.62 lit.a) şi art.68
din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională
HOTĂRĂŞTE:
1. Se recunoaşte constituţional alineatul 3 al articolului 3 din Legea
nr.142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor
în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I.
2. Prezenta hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de
atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în „Monitorul Oficial
al Republicii Moldova”.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 3 mai 2012.
Nr.6.

Alexandru TĂNASE

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
Curtea Constituţională, prin Hotărîrea nr.6 din 3 mai 2012, a recunoscut constituţional alineatul 3 al articolului 3 din Legea nr.142-XVI din
07.07.2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare
profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile
de învăţămînt superior, ciclul I (în continuare – Legea nr.142).
Întrucît obiectul sesizării în prezenta cauză – stabilirea cotelor de
înmatriculare în instituţiile de învăţămînt superior – este acelaşi cu cel
examinat în Hotărîrea nr.30 din 18.12.2007227, prin care a fost apreciată ca fiind constituţională Hotărîrea Guvernului nr.594 din 28 mai 2007,
am pledat pentru neacceptarea sesizării spre examinare, iar, în ultimă
instanţă, pentru sistarea procesului.
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Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.30 din 18.12.2007 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Hotărîrea Guvernului nr.594 din 28 mai 2007 „Cu privire la
planurile de înmatriculare în anul 2007 în instituţiile de învăţămînt superior (ciclul I),
mediu de specialitate şi secundar profesional”, cu modificările ulterioare.
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Anterior Curtea Constituţională a respins sesizări pentru că obiectul
se repeta. Astfel, în Decizia nr.1 din 15.03.2010228 cu privire la legea de
ratificare a tratatului internaţional Curtea, analizînd sesizarea sub aspectul admisibilităţii, a invocat Decizia nr.5 din 24.09.2002229, care avea ca
obiect acelaşi tratat.
Ţin să menţionez că obiectul unic al sesizărilor a predeterminat hotărîrea Curţii Constituţionale în prezenta cauză. Ca urmare, cu referire
la prevederile contestate ale articolului 3 din Legea nr.142-XVI îmi menţin poziţia expusă în opinia separată la Hotărîrea Curţii Constituţionale
nr.30 din 18.12.2007. În acelaşi timp, examinînd sesizarea din prezenta
cauză, am ajuns la concluzia că norma contestată trebuia să fie declarată
neconstituţională şi pentru motivul că nu corespunde cu art.46 din Constituţie şi, respectiv, art.1 din Protocolul nr.1 la Convenţia Europeană,
întrucît restrînge garanţiile constituţionale ale dreptului de proprietate,
chiar dacă autorul nu a invocat în sesizare acest aspect.
Consider că prin limitarea numărului de studenţi (a cotei de înmatriculare) alineatul 3 al articolului 3 din Legea nr.142-XVI permite indirect
Guvernului să priveze în mod nejustificat de licenţă instituţiile de învăţămînt superior private.
Conform art.37 din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21.07.1995
„licenţele pentru activitatea instituţiilor de învăţămînt private se acordă
şi se retrag de către Camera de Licenţiere în conformitate cu legislaţia în
vigoare”. Pentru a intra în posesia licenţei şi a dobîndi dreptul de a instrui
un anumit număr de studenţi, fondatorii instituţiilor de învăţămînt trebuie să facă investiţii capitale materiale, precum şi investiţii intelectuale.
Micşorarea ulterioară a cotei de înmatriculare şi, implicit, a numărului
de studenţi care achită taxa de şcolarizare face imposibilă activitatea instituţiilor de învăţămînt private, fiind o modalitate voalată de privare de
licenţă. Deoarece majoritatea bunurilor achiziţionate de către instituţiile
de învăţămînt nu pot fi utilizate în alte scopuri, fondatorii, indirect, sînt
privaţi şi de aceste bunuri materiale.
Menţionez că atît Curtea Constituţională, cît şi Curtea Europeană au
recunoscut licenţa de activitate în sectorul privat ca un „bun” în sensul
art.46 din Constituţie şi, respectiv, art.1 din Protocolul nr.1 la Convenţia
Europeană.
228
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Decizia Curţii Constituţionale nr.1 din 15.03.2010 asupra sesizării pentru controlul constituţionalităţii Legii nr.348-XV din 12.07.2001//Monitorul Oficial nr.41-43/6,
26.03.2010.
Decizia Curţii Constituţionale nr.5 din 24.09.2002 privind sistarea procesului pentru
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//Monitorul Oficial nr.137-138/25, 10.10.2002.
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Astfel, în Hotărîrea nr.15 din 13.09.2011 Curtea a relevat că „potrivit
jurisprudenţei Curţii Europene, licenţa de a desfăşura o anumită activitate a fost în mod constant considerată un „bun” în sensul articolului 1 din
Protocolul nr.1 la Convenţia Europeană, în măsura în care oferă persoanelor vizate un drept asupra unui interes material şi aceasta indiferent de
faptul dacă actul este de natură administrativă (a se vedea Bimer S.A. v.
Moldova, nr.15084/03, §49, 10 iulie 2007 şi Megadat.com SRL v. Moldova,
nr.21151/04, §§62-63, 8 aprilie 2008)”230.
În contextul Hotărîrii menţionate nr.15 a Curţii, în legătură cu care
mi-am expus dezacordul, ţin să menţionez faptul că, dacă certificatul de
absolvire a Institutului Naţional de Justiţie este considerat un „bun”, cu
atît mai mult licenţa pentru activitatea instituţiei de învăţămînt superior
comportă această calitate. Dacă, în opinia Curţii, certificatul INJ „dă naştere unei speranţe legitime”, atunci licenţa de activitate a unei persoane private constituie un bun, inclusiv prin obligaţia legală de a dispune
de anumite valori materiale şi intelectuale (1 mln. de lei capital statutar,
săli de clasă etc.). De remarcat că această prevedere legală a fost recunoscută constituţională prin Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.25 din 4
noiembrie 2004. Contradicţia existentă între prezenta hotărîre a Curţii şi
ultimele două hotărîri menţionate învederează inconsecvenţa Curţii în
interpretarea normelor constituţionale referitoare atît la domeniul învăţămîntului, cît şi la domeniul proprietăţii.
Norma contestată lasă la discreţia executivului stabilirea cotei de înmatriculare la fiecare specialitate şi nu ia în calcul numărul de licenţe
acordate instituţiilor private, precum şi numărul de facultăţi acreditate,
de care depinde numărul acceptabil de studenţi. Acreditarea reprezintă
o formă de licenţiere şi presupune dreptul unei facultăţi concrete de a
instrui un număr rezonabil de studenţi pentru a putea funcţiona (cadre
didactice suficiente, fond bibliotecar, săli de clasă, personal auxiliar ş.a.).
O facultate cu doar 5 studenţi la fiecare an de studii nu poate exista nici
sub aspect material, nici sub aspect logistic.
Faptul că legislatorul nu a stipulat prin lege criterii clare pentru stabilirea cotelor de înmatriculare generează imprevizibilitatea normei legale
supuse controlului constituţionalităţii.
În sensul art.72 din Constituţie, Parlamentul trebuia să reglementeze
prin lege modul de stabilire a numărului minim de studenţi pentru instituţiile de învăţămînt, iar cotele concrete de înmatriculare să fie determinate de Guvern în baza acestor criterii, pentru a nu afecta viabilitatea
acestor instituţii.
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Hotărîrea nr.15 din 13.09.2011 privind controlul constituţionalităţii articolului 18 alin.
(3) din Legea nr.152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei (sesizarea nr.21a/2011) //Monitorul Oficial nr.166-169/22, 07.10.2011.
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Hotărîrile anuale de Guvern cu privire la cotele de înmatriculare, de
fapt, pun în sarcina Ministerului Educaţiei stabilirea acestor cote pentru fiecare instituţie în parte. Din aceste hotărîri de Guvern rezultă că în
unele cazuri cotele nu sînt corelate cel puţin cu numărul rezonabil de
studenţi necesar pentru formarea grupelor academice.
Analizînd hotărîrile de Guvern adoptate în această problemă, am
ajuns la concluzia că, dacă ar fi fost respectate riguros cotele reglementate, majoritatea instituţiilor de învăţămînt superior private s-ar fi autodizolvat sau ar fi fost lichidate de Camera de Licenţiere şi Ministerul Educaţiei din considerente materiale şi financiare. În acest sens, norma legală
contestată nu corespunde cerinţelor clarităţii şi previzibilităţii şi poate
genera sau favoriza corupţia.
În situaţia, cînd pentru instituţiile de învăţămînt superior de stat nu
există o procedură de licenţiere echivalentă cu cea pentru instituţiile
private, tratamentul inegal al persoanelor de drept public şi al celor de
drept privat este evident. În ceea ce priveşte activitatea instituţiilor de
învăţămînt private, trebuie luate în considerare şi prevederile art.126 şi
art.127 din Constituţia Republicii Moldova, precum şi hotărîrile anterioare ale Curţii (de exemplu, Hotărîrea nr.67 din 02.12.99). Astfel, proprietatea privată şi cea publică trebuie să fie antrenate în concurenţă liberă,
pe principii de egalitate, statul trebuie să asigure crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie şi să garanteze realizarea dreptului de proprietate în formele solicitate de titular, dacă acestea
nu vin în contradicţie cu interesele societăţii.
Din Legea învăţămîntului rezultă că Guvernul poate decide asupra
pregătirii cadrelor conform planului de stat, adică asupra burselor bugetare. Celelalte aspecte ce ţin de admiterea la studii trebuie să fie soluţionate în condiţiile legislaţiei, Cartei universitare şi licenţei de activitate de
către administraţia instituţiei de învăţămînt superior private.
Conform concluziei Curţii, statul are obligaţia de a asigura tinerii specialişti cu locuri de muncă, însă acest lucru nu este reglementat de nici
un act normativ. Statul nu este obligat să acorde locuri de muncă nici
bursierilor săi. Normele referitoare la cotele de înmatriculare generează
plecarea tinerilor peste hotare pentru a-şi continua studiile, îndeosebi
în instituţiile de învăţămînt din România, Rusia ş.a., care pentru ei actualmente sunt mai accesibile. Consider eronată concluzia Curţii, care
raportează cotele de înmatriculare la standardele educaţionale de stat.
În baza celor expuse, consider că prevederea contestată trebuia să fie
declarată neconstituţională.
JUDECĂTORUL CURŢII CONSTITUŢIONALE
3 mai 2012
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Victor PUŞCAŞ

COMENTARIU
la Opinia Separată din 03.05.2012
Anexele la Nomencalatorul domeniilor de formare profesională şi
al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt
superior, au fost modificate prin legile nr.86 din 13.04.2012, nr.233
din 25.10.2012, nr.304 din 26.12.2012, nr.156 din 28.06.2013, nr.63 din
11.04.2014, nr.100 din 21.05.2015 si nr.79 din 24.05.2018.
Lista instituţiilor de învăţămînt din Republica Moldova la 01.01.2020:
1. Universitatea de Stat din Moldova
2. Universitatea Tehnică a Moldovei
3. Academia de Studii Economice din Moldova
4. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din
Republica Moldova
5. Universitatea Agrară de Stat din Moldova
6. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
7. Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
8. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău
9. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
10. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
11. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
12. Universitatea de Stat din Comrat
13. Universitatea „Univers-Moldova”
14. Universitatea de Stat din Tiraspol
15. Universitatea Slavonă
16. Universitatea de Studii Europene din Moldova
17. Institutul Internaţional de Management „IMI-Nova”
18. Institutul Nistrean de Economie şi Drept
19. Institutul de Relaţii Internaţionale „Perspectiva”
20. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
21. Universitatea de Stat Nistreană „Taras Şevcenko”
22. Universitatea „Şcoala Antropologică Superioară”
23. Academia de Administrare Publică de pe lînga Preşedintele RM
24. Academia de Poliţie „Ştefan ce Mare”
25. Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii
26. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
27. Institutul de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale
28. Institutul Militar al Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”
29. Institutul de Relaţii Internaţionale din RM
30. Universitatea de Stat „Grigore Tambalac” din Taraclia
31. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu”
32. Colegiul Superior de Muzica din Transnistria
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Din lista prezentată, rezultă că 1/3 din instituţiile enumerate sunt private, restul de stat.
Potrivint art.72 din Constituţie, organizarea generală a învăţămîntului, reprezintă o atribuţie a Parlamentului şi nu a Guvernului. Condiţiile
şi criteriile pentru stabilirea cotelor de înmatriculare, trebuie să fie clare şi previzibile. Economia Republicii Moldova este economie de piaţă
(art.126-127 din Constituţie), de orientare socială bazată pe proprietatea
privată şi proprietatea publică, antrenate în concurenţă loială.
Dreptul la studii (art.35 din Constituţie) este un drept fundamental al
oricărei persoane, care locuieşte pe teritoriul Republicii Moldova şi liber
îşi alege instituţia – fie de stat, fie privată.
Astfel, proprietatea privată şi cea publică trebuie să fie antrenate în
concurenţa liberă pe principiul de egalitate.
În acest mod, statul trebuie să asigure crearea unui cadru favorabil
valorificării tuturor factorilor de studii şi să garanteze realizarea dreptului de proprietate în formele solicitate de titular, dacă acestea nu vin în
contradicţie cu interesele societăţii.
Folosirea a careva pîrghii administrative în administrarea autonomiei
instituţiilor de învăţămînt, indiferent de forma ei de proprietate, o considerăm inadmisibilă.
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HOTĂRÎRE

pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi
din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI
din 27 iulie 2006 (Sesizarea nr.25a/2012) nr. 17 din 06.12.2012
Monitorul Oficial nr.273-279/28 din 28.12.2012
***
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională, statuînd în componenţa:
Dna Valeria ŞTERBEŢ, preşedinte, judecător-raportor,
Dl Dumitru PULBERE,
Dl Victor PUŞCAŞ,
Dl Petru RAILEAN,
Dna Elena SAFALERU, judecători,
cu participarea dnei Ludmila Chihai, grefier,
Avînd în vedere sesizarea depusă la 13 iulie 2012,
înregistrată la aceeaşi dată,
Examinînd sesizarea în şedinţă plenară publică,
Avînd în vedere actele şi lucrările dosarului,
Pronunţă următoarea hotărîre:
PROCEDURA
1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 13 iulie 2012, în temeiul articolelor 25 lit.g) din Legea cu privire
la Curtea Constituţională şi 38 alin.1) lit.g) din Codul jurisdicţiei constituţionale, de deputatul în Parlament, dl Serghei Sîrbu, pentru controlul
constituţionalităţii Legii nr.84 din 13 aprilie 2012 privind modificarea şi
completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI
din 27 iulie 2006.
2. Autorul sesizării a pretins, în special, că modificările operate în Codul audiovizualului încalcă, direct sau indirect, prevederile articolelor 1,
6, 20, 26, 32, 34, 53, 54, 66, 114, 115, 116 din Constituţia Republicii Moldova, precum şi prevederile articolelor 6, 10, 13 din Convenţia europeană
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, articolelor 8 şi 10 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, articolului 14
din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice.
3. Prin decizia Curţii Constituţionale din 10 septembrie 2012 sesizarea
a fost declarată admisibilă, fără a prejudicia fondul cauzei.
4. În procesul examinării sesizării, Curtea Constituţională a solicitat
opiniile scrise ale Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Gu444

vernului, Ministerului Justiţiei, Ministerului Economiei, Curţii Supreme
de Justiţie, Procuraturii Generale, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Centrului pentru Jurnalism Independent, Asociaţiei obşteşti „Juriştii pentru
drepturile omului”, Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi Consiliului de Observatori al Instituţiei publice naţionale a audiovizualului
Compania „Teleradio-Moldova”.
5. La şedinţa plenară publică a Curţii autorul sesizării a participat
personal. Parlamentul a fost reprezentat de dl Sergiu Chirică, consultant
principal în cadrul Direcţiei juridice a Secretariatului Parlamentului. Guvernul a fost reprezentat de dl Vladimir Grosu, viceministru al justiţiei.
LEGISLAŢIA PERTINENTĂ
6. Prevederile relevante ale Constituţiei (MO nr.1/1, 1994) sunt următoarele:
Articolul 1
Statul Republica Moldova
„(3) 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.”
Articolul 4
Drepturile şi libertăţile omului
„(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală
a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica
Moldova este parte.
(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la
drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările internaţionale.”
Articolul 20
Accesul liber la justiţie
„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.
2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.”
Articolul 32
Libertatea opiniei şi a exprimării
„(1) Oricărui cetăţean îi este garantată libertatea gîndirii, a opiniei,
precum şi libertatea exprimării în public prin cuvînt, imagine sau prin
alt mijloc posibil.
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(2) Libertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea, demnitatea sau
dreptul altei persoane la viziune proprie.
(3) Sunt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi defăimarea statului şi a poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională,
rasială sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial, la
violenţă publică, precum şi alte manifestări ce atentează la regimul constituţional”.
Articolul 46
Dreptul la proprietate privată şi protecţia acesteia
„(1) Dreptul la proprietate privată, precum şi creanţele asupra statului
sunt garantate.
(2) Nimeni nu poate fi expropriat decît pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire. [...]”
Articolul 53
Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
„(1) Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică,
printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a
unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins,
anularea actului şi repararea pagubei. [...]”
Articolul 54
Restrîngerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi
„(1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar
diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.
(2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrîngeri decît celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sunt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării,
ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor,
protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.
(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrîngerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.
(4) Restrîngerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii.”
7. Prevederile relevante ale Codului audiovizualului al Republicii
Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006 (MO nr.131-133/679, 2006) sunt
următoarele:
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Articolul 38 Sancţiuni
„(1) Pentru încălcarea normelor legale de către radiodifuzori, se aplică
una din următoarele sancţiuni:
a) avertizare publică;
b) retragere a dreptului de a difuza anunţuri publicitare pentru o anumită perioadă;
c) amendă;
d) suspendare a licenţei de emisie pentru o anumită perioadă;
e) retragere a licenţei de emisie.
[...]
(8) Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire la
aplicarea oricărei sancţiuni va fi motivată, devenind executorie de la
data adoptării şi aducerii la cunoştinţa radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii vizaţi prin scrisoare recomandată, cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a
organului emitent.
(9) Orice decizie a Consiliului Coordonator al Audiovizualului de aplicare a unei sancţiuni poate fi contestată în instanţa de judecată de către
radiodifuzorul sau distribuitorul de servicii sancţionat.”
Articolul 40
Atribuţiile Consiliului Coordonator al Audiovizualului
„[...]
(3) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Coordonator al Audiovizualului adoptă decizii obligatorii, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia deciziilor
prevăzute la art.38 alin.(8).
[...]
(5) Deciziile Consiliului Coordonator al Audiovizualului pot fi contestate în instanţa de contencios administrativ de către orice persoană
care se consideră prejudiciată de acestea.”
8. Prevederile relevante ale Convenţiei europene pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, amendată prin protocoalele adiţionale la această convenţie (încheiată la Roma la 4 noiembrie
1950 şi ratificată de Republica Moldova prin Hotărîrea Parlamentului
nr.1298-XIII din 24 iulie 1997, MO nr.54-55/502, 1997), în continuare –
„Convenţia europeană”, sunt următoarele:
Articolul 6 Dreptul la un proces echitabil
„1. 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 încăl447

cării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei
oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărîrea trebuie să fie pronunţată în mod public, dar accesul în sala de şedinţă poate fi
interzis presei şi publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părţi
a acestuia în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale într-o societate democratică, atunci cînd interesele minorilor sau
protecţia vieţii private a părţilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instanţă atunci cînd, în împrejurări speciale,
publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei. [...]”
Articolul 10
Libertatea de exprimare
„1. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept
cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica
informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama
de frontiere. Prezentul articol nu împiedică statele să supună societăţile
de radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune unui regim de
autorizare.
2. Executarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrîngeri sau sancţiuni
prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a moralei, protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru
a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a garanta
autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti.”
Articolul 1
Protecţia proprietăţii din Protocolul nr.1 adiţional la Convenţie
„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decît pentru o 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.”
ÎN DREPT
9. La 13 aprilie 2012 Parlamentul a adoptat Legea nr.84 privind modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova
nr.260-XVI din 27 iulie 2006.
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10. Articolul 38 alin.(8) din Codul audiovizualului a fost expus în redacţie nouă:
„Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire la aplicarea oricărei sancţiuni va fi motivată, devenind executorie de la data adoptării şi aducerii la cunoştinţa radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii
vizaţi prin scrisoare recomandată, cu publicarea ulterioară în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a organului emitent.”
11. Concomitent, prin modificările operate, din articolul 38 din Codul
audiovizualului s-a exclus alineatul (10), care stipula: „Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului privind aplicarea sancţiunilor neatacată în termenul stabilit de lege constituie, de drept, titlu executoriu.”
12. Ca urmare a modificărilor operate, articolul 40 alin.(3) din Codul
audiovizualului prevede:
„În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Coordonator al Audiovizualului adoptă decizii obligatorii, care intră în vigoare la data publicării în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia deciziilor prevăzute la art.38 alin.(8).”
13. Autorul sesizării contestă prevederile articolului 38 alin.(8) din
Codul audiovizualului, în redacţia Legii nr.84 din 13 aprilie 2012, în raport cu prevederile modificate ale articolului 40 alin.(3) şi prevederile abrogate ale articolului 38 alin.(10) din aceeaşi lege.
14. În şedinţa publică a Curţii Constituţionale autorul sesizării a concretizat obiectul sesizării, precizînd că solicită controlul constituţionalităţii doar a articolului 38 alin.(8) din Codul audiovizualului, în redacţia
nouă, articolul 40 alin.(3) avînd un caracter tehnic.
15. Avînd în vedere că dispoziţiile de modificare şi completare se
încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul de bază, identificîndu-se cu acesta, drept urmare a practicii statuate, Curtea va raporta
obiectul sesizării la actul de bază.
16. Autorul sesizării consideră că modificările operate în Codul audiovizualului încalcă flagrant principiul accesului liber la justiţie, dreptul la
apărare, la un proces echitabil şi la un recurs efectiv.
17. În susţinerea poziţiei sale, autorul sesizării invocă prevederile articolelor 1, 6, 20, 26, 32, 34, 53, 54, 66, 114, 115, 116 din Constituţia Republicii Moldova, articolelor 6, 10 şi 13 din Convenţia europeană, articolului
14 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice şi articolelor 8 şi 10 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Totodată,
el face referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale, precum şi la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.
18. În cadrul şedinţei plenare publice, în susţinerea poziţiei sale, autorul sesizării a invocat suplimentar art.46 din Constituţie şi art.1 din
Protocolul nr.1 adiţional la Convenţia europeană, care prevăd dreptul de
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proprietate privată şi protecţia acesteia, considerînd că licenţa de emisie constituie un bun în sensul hotărîrilor anterioare ale Curţii Constituţionale şi ale Curţii Europene, iar prin executarea imediată a deciziilor
Consiliului Coordonator al Audiovizualului în partea ce ţine de aplicarea
sancţiunilor sub forma suspendării şi a retragerii licenţei de emisie se încalcă dreptul de proprietate.
19. Curtea reţine că prerogativa, cu care a fost învestită prin art.135 alin.
(1) lit.a) din Constituţie, privind controlul constituţionalităţii legilor presupune stabilirea corelaţiei dintre prevederile actelor legislative contestate şi
textul Constituţiei, ţinînd cont de principiul supremaţiei acesteia.
20. Curtea reţine că, în esenţă, sesizarea vizează trei probleme fundamentale: (1) dreptul la protecţia proprietăţii în cazul aplicării de către
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancţiunii sub forma suspendării sau retragerii licenţei; (2) dreptul radiodifuzorilor la libertatea de
exprimare; (3) dreptul radiodifuzorilor la accesul la justiţie.
21. În context, Curtea reţine că articolul 54 din Constituţie, invocat în
sesizare, nu are o semnificaţie autonomă şi urmează a fi examinat prin
raportare la un drept fundamental garantat de Constituţie.
22. Analizînd obiectul sesizării în raport cu normele constituţionale,
Curtea Constituţională constată că motivele invocate de către autor vizează pretinsa încălcare a articolului 46 combinat cu articolul 54 din Constituţie (în partea ce ţine de dreptul de proprietate), a articolului 32 combinat cu 54 din Constituţie (în partea ce ţine de restrîngerea dreptului de
exprimare) şi articolului 20 combinat cu articolul 53 din Constituţie.
23. Totodată, pentru a elucida corespunderea normelor contestate
cu dispoziţiile constituţionale, Curtea va opera şi cu jurisprudenţa sa
anterioară, precum şi cu principiile şi normele unanim recunoscute ale
dreptului internaţional privitoare la drepturile fundamentale ale omului
şi jurisprudenţa CEDO.
I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 46 COMBINAT
CU ARTICOLUL 54 DIN CONSTITUŢIE
24. Autorul sesizării pretinde că norma supusă controlului constituţionalităţii încalcă articolul 46 din Constituţie, care prevede următoarele:
„(1) Dreptul la proprietate privată, precum şi creanţele asupra statului
sînt garantate.
(2) Nimeni nu poate fi expropriat decît pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.”
A. Argumentele autorului sesizării
25. Autorul sesizării menţionează că norma contestată, care în cazul
aplicării celei mai dure sancţiuni, are drept urmare sistarea imediată a
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activităţii radiodifuzorilor, inevitabil încalcă articolul 46 din Constituţie
şi articolul 1 din Protocolul nr.1 la Convenţie.
Autorul sesizării consideră că astfel de sancţiuni dure, precum suspendarea şi retragerea licenţei, în urma cărora practic încetează activitatea unui radiodifuzor, încălcă dreptul la proprietate şi doar instanţa de
judecată ar trebui să aibă dreptul să se pronunţe asupra suspendării sau
retragerii licenţei de emisie.
26. Orice restrîngere a dreptului de proprietate nu este justificată dacă
nu se poate dovedi în mod convingător că este necesară într-o societate
democratică. Trebuie demonstrată existenţa unei necesităţi sociale imperioase, care a determinat aplicarea acestor limitări asupra exercitării
dreptului de proprietate.
B. Argumentele autorităţilor
27. În şedinţa publică a Curţii, reprezentanţii Parlamentului şi Guvernului au pledat pentru constituţionalitatea normelor contestate. În acest
sens, reprezentanţii Parlamentului şi Guvernului au fost de acord că în
cazul de faţă licenţa este un bun, însă nefiind un drept absolut, dreptul
de proprietate poate fi supus unor restrîngeri.
C. Aprecierea Curţii
28. Analizînd prevederile alin.(1) art.38 din Codul audiovizualului,
Curtea constată că radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii le pot fi
aplicate următoarele sancţiuni: avertizare publică; retragerea dreptului
de a difuza anunţuri publicitare pentru o anumită perioadă; amendă;
suspendarea licenţei de emisie pentru o anumită perioadă; retragerea
licenţei de emisie.
29. Curtea observă că ultimele două sancţiuni – suspendarea licenţei de emisie pentru o anumită perioadă şi retragerea licenţei de emisie – conduc la încetarea activităţii radiodifuzorilor şi distribuitorilor de
servicii, deoarece decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu
privire la aplicarea „oricărei sancţiuni” devine executorie de la data adoptării şi aducerii la cunoştinţa radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii vizaţi, prin scrisoare recomandată.
30. Cu referire la deciziile Consiliului Coordonator al Audiovizualului
cu privire la aplicarea celorlalte sancţiuni (avertizare publică, retragerea
dreptului de a difuza anunţuri publicitare pentru o anumită perioadă,
amendă), Curtea menţionează că executarea lor imediată nu are drept
efect încetarea activităţii radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii.
31. În viziunea Curţii, este de netăgăduit că dreptul de proprietate,
garantat de articolul 46 din Constituţie, reprezintă, în substanţă, dreptul
persoanei la respectarea bunurilor sale, mobile şi imobile.
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32. În context, Curtea urmează să determine dacă normele contestate
vizează un „bun”, în sensul articolului 46 din Constituţie şi al articolului
1 din Protocolul nr.1 la Convenţia europeană.
1. Principii generale
33. Articolul 1 al Protocolului nr.1 la Convenţie nu garantează dreptul
de a dobîndi proprietăţi (a se vedea hotărîrile CEDO Kopecky v. Slovacia
[MC], §35, şi Van der Mussele v. Belgia, din 23 noiembrie 1983, §48). Mai
mult, „un reclamant poate pretinde o violare a articolului 1 al Protocolului nr.1 la Convenţie doar dacă şi în măsura în care deciziile contestate se referă la „bunurile” sale în sensul acestei prevederi. „Bunurile”
pot fi „bunuri existente”, fie bunuri, inclusiv pretenţii, în privinţa cărora
reclamantul poate susţine că are cel puţin o „speranţă legitimă” că va
obţine dobîndirea efectivă a unui drept de proprietate. Per a contrario,
speranţa că va fi recunoscut un drept de proprietate care nu a putut fi
exercitat în mod efectiv nu poate fi considerată un „bun” în sensul articolului 1 al Protocolului nr.1, la fel ca şi în cazul unei pretenţii condiţionate care poate dispărea ca rezultat al neîndeplinirii unei condiţii” (a
se vedea Kopecky, precitată, §35; Prince Hans-Adam II of Liechtenstein
v. Germania [MC], §§ 82-83; şi Gratzinger şi Gratzingerova v. Republica
Cehă (dec.) [MC], §69).
34. Conceptul de „bun”, la care se face referire în prima parte a articolului 1 al Protocolului nr.1 la Convenţie, are un sens autonom, care nu se
limitează la proprietatea asupra unor bunuri materiale, şi este independent de clasificarea formală din dreptul naţional: unele drepturi şi interese care constituie patrimoniu pot fi, de asemenea, privite ca „drepturi de
proprietate” şi, astfel, ca „bunuri” în sensul acestei prevederi. Chestiunea
care trebuie examinată în fiecare cauză este dacă circumstanţele cauzei,
examinate în ansamblu, ofereau reclamantului un drept asupra unui interes material protejat de articolul 1 al Protocolului nr.1 (a se vedea Iatridis v. Grecia, [MC]; Beyeler v. Italia [MC], §100; Broniowski v. Polonia
[MC], §129; şi Anheuser-Busch Inc. v. Portugalia [MC], §63).
35. În anumite circumstanţe, o „speranţă legitimă” de a obţine un
„bun” poate, de asemenea, să se bucure de protecţia articolului 1 al Protocolului nr.1 la Convenţie. Astfel, acolo unde interesul cu privire la proprietate face parte din natura pretenţiei, persoana care o invocă poate fi
privită ca avînd o „speranţă legitimă” dacă există o bază suficientă pentru
acest interes în dreptul naţional, spre exemplu, cînd există o jurisprudenţă stabilită a instanţelor judecătoreşti care s-o confirme (a se vedea Kopecky, precitată, §52). Totuşi, nu există o speranţă legitimă acolo unde există
o dispută privind interpretarea şi aplicarea corectă a legislaţiei naţionale
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şi unde pretenţiile reclamantului sunt ulterior respinse de către instanţele
judecătoreşti naţionale (a se vedea Kopecky, precitată, §50). [...]”
2. Aplicarea principiilor în prezenta cauză
a) Dacă radiodifuzorii au un „bun”, în sensul articolului 46 din Constituţie şi articolului 1 din Protocolul nr.1 la Convenţia europeană
36. Curtea reţine că, aşa cum a susţinut şi anterior (Hotărîrea nr.15
din 13 septembrie 2011 privind controlul constituţionalităţii articolului
18 alin.(3) din Legea nr.152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei), retragerea unei licenţe de exploatare a unei afaceri este o
ingerinţă în dreptul la respectarea bunurilor, garantat de articolul 1 din
Protocolul nr.1 la Convenţie (a se vedea, de asemenea, hotărîrile CEDO
Tre Traktцrer AB v. Suedia, din 7 iulie 1989, § 53; Capital Bank AD v. Bulgaria, § 130; Rosenzweig şi Bonded Warehouses Ltd v. Polonia, § 49, din 28
iulie 2005; Bimer S.A. v. Moldova, § 49, din 10 iulie 2007).
37. Astfel, Curtea consideră că interesele asociate exploatării unei licenţe constituie interese patrimoniale protejate de articolul 46 din Constituţie şi articolul 1 din Protocolul nr.1 la Convenţie.
38. În acest sens, Curtea reţine că, în hotărîrea Centro Europa 7 S.r.l.
şi Di Stefano v. Italia [MC] din 7 iunie 2012, Curtea Europeană a statuat,
în privinţa unei concesiuni acordate pentru difuzarea programelor de televiziune terestră la nivel naţional, în vederea instalării şi operării unei
reţele de televiziune analogică, că aceasta constituie un „bun” în sensul
articolului 1 din Protocolul nr.1 la Convenţie:
„179. Astfel, Curtea consideră că „speranţa legitimă” a companiei
reclamante [n.r. – societate de televiziune], care a fost legată de interese
patrimoniale, cum ar fi exploatarea unei reţele de televiziune analogică
în baza concesiunii, a fost suficient de întemeiată încît să constituie un
interes material şi, prin urmare, un „bun” în sensul normei exprimate
în prima frază a articolului 1 din Protocolul nr.1 la Convenţie, care, respectiv, este aplicabil în acest caz (a se vedea, mutatis mutandis, Stretch
v. Regatul Unit, §§ 32-35, 24 iunie 2003, Bozcaada Kimisis Teodoku Rum
Ortodoks Kilisesi Vakfı v. Turcia (nr.2), § 50, 6 octombrie 2009).”
39. În lumina acestor constatări, Curtea reţine că „speranţa legitimă”
a radiodifuzorilor, fiind legată de interese patrimoniale, cum ar fi emisia
prin reţeaua de televiziune sau radio în temeiul licenţei, este suficient de
întemeiată ca să constituie un interes material şi, prin urmare, un „bun”
în sensul articolului 46 din Constituţie şi primei fraze de la articolul 1 din
Protocolul nr.1 la Convenţie.
b) Dacă suspendarea sau retragerea licenţei este susceptibilă să
constituie o ingerinţă în dreptul de proprietate al radiodifuzorilor şi
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calificarea situaţiei prin prisma articolului 1 din Protocolul nr.1 la
Convenţia europeană
40. Articolul 1 din Protocolul nr.1, care garantează dreptul la protecţia
proprietăţii, cuprinde trei reguli distincte: „prima, care se exprimă în prima frază a primului alineat, este de natură generală şi enunţă principiul
respectării proprietăţii; a doua, consfinţită în a doua frază a aceluiaşi alineat, se referă la privarea de proprietate şi o supune anumitor condiţii; cea
de-a treia, cuprinsă în al doilea alineat, recunoaşte că statele contractante
au dreptul, printre altele, de a reglementa folosinţa bunurilor în conformitate cu interesul general. (...) Aceasta însă nu înseamnă că nu există nici
o legătură între aceste reguli. Regulile doi şi trei se referă la cazuri particulare de ingerinţă în dreptul de proprietate; de altfel, acestea trebuie să
fie interpretate în lumina principiului consacrat de prima regulă” (a se
vedea, printre altele, hotărîrile CEDO James şi alţii v. Regatul Unit, din
21 februarie 1986, § 37 şi Beyeler v. Italia [MC], din 5 ianuarie 2000, § 98).
41. În context, Curtea reţine că retragerea licenţei radiodifuzorilor reprezintă un caz de „privare de proprietate”.
42. Pe de altă parte, Curtea reţine că, în cazul suspendării licenţei, interesul material al radiodifuzorului de a exploata o reţea de televiziune
sau radio nu este atins, în măsura în care această suspendare nu durează
o perioadă excesivă de timp, iar radiodifuzorul este capabil de a difuza
programe de televiziune sau radio, după expirarea acestei perioade. În
viziunea Curţii, aceasta este o măsură de reglementare a folosinţei bunurilor, ce intră în domeniul de aplicare al alin.2 al art.1 din Protocolul nr.1
la Convenţie.
43. Deşi nu conţin garanţii procedurale identice, aceste dispoziţii impun, în primul rînd, exigenţa ca o ingerinţă a autorităţii publice în exercitarea dreptului la respectarea bunurilor să fie legală (Iatridis v. Grecia,
din 25 martie 1999, § 58 şi Beyeler, precitată, § 108). În particular, al doilea
alineat recunoaşte dreptul statelor de a reglementa folosinţa bunurilor, cu
condiţia ca acest drept să fie exercitat prin punerea în aplicare a „legilor”.
Principiul legalităţii presupune, de asemenea, că dispoziţiile relevante ale
legii sunt suficient de accesibile, clare şi previzibile în aplicarea lor (a se
vedea, mutatis mutandis, Broniowski v. Polonia, din 22 iunie 2004, § 147).
44. Aşadar, se acceptă ingerinţa atît timp cît se menţine un echilibru
între interesul general al societăţii şi necesitatea apărării drepturilor fundamentale ale persoanei, fapt ce se deduce tocmai din reglementarea cuprinsă în art.1 din Protocolul nr.1 la Convenţie.
a) Dacă ingerinţa este prevăzută de lege
45. Curtea notează că ingerinţa are o bază legală, legalitatea nefiind
contestată de participanţi.
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46. În context, urmînd principiile ce rezultă din jurisprudenţa Curţii
Europene, Curtea Constituţională va examina calitatea legii, şi anume
dacă legea este destul de accesibilă, previzibilă şi clară.
47. În acest sens, Curtea reţine că, în Hotărîrea Guţu v. Moldova (cererea nr.20289, hotărîea din 7 iunie 2007), Curtea Europeană a statuat că:
„[...] Expresia „prevăzută de lege” nu presupune doar corespunderea cu legislaţia naţională, dar, de asemenea, se referă la calitatea acelei
legislaţii (a se vedea Halford v. Regatul Unit, Rapoarte 1997-III, p.1017,
§ 49). Curtea reiterează că legislaţia naţională trebuie să indice cu o claritate rezonabilă scopul şi modalitatea de exercitare a discreţiei relevante acordate autorităţilor publice, pentru a asigura persoanelor nivelul
minim de protecţie la care cetăţenii au dreptul în virtutea principiului
preeminenţei dreptului într-o societate democratică (a se vedea Domenichini v. Italia, Rapoarte 1996-V, p.1800, § 33). [...]”
48. În ceea ce priveşte previzibilitatea şi accesibilitatea normei, cerinţa publicării în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare, precum şi
modul de redactare a normei, face ca persoanele interesate să poată să
prevadă care sunt situaţiile concrete în care se aplică norma respectivă şi
care sunt consecinţele aplicării sale.
49. Constatările Curţii denotă că, deoarece transpunerea în practică a
normei contestate este realizată prin aplicarea şi a altor norme corespondente din acte normative, examinarea separată a normei contestate nu
poate reprezenta în sine, în această situaţie particulară ce face obiectul
sesizării, un substrat suficient pentru a ajunge la concluzia dacă legislaţia
corespunde criteriilor de accesibilitate, claritate şi previzibilitate.
b) Scopul şi proporţionalitatea ingerinţei
50. Autorul sesizării consideră că prevederea contestată restrînge
exerciţiul drepturilor fundamentale, fără a exista un echilibru sau proporţionalitate între restrîngerea acestor drepturi şi scopul urmărit. În
opinia acestuia, norma supusă controlului constituţionalităţii instituie
o restrîngere nejustificată a drepturilor fundamentale şi nu corespunde
criteriilor prevăzute de articolul 54 din Constituţie:
„[...]
(2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrîngeri decît celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sînt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării,
ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor,
protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.
[...]”
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51. Curtea reţine că, potrivit art.127 alin.(1) din Constituţie, statul
ocroteşte proprietatea. În acelaşi timp, alineatul (2) al aceluiaşi articol
specifică faptul că statul garantează realizarea dreptului de proprietate
în formele solicitate de titular, dacă acestea nu vin în contradicţie cu interesele societăţii.
52. Potrivit acestor dispoziţii, legiuitorul este, aşadar, competent să
stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în accepţiunea principială conferită de Constituţie, în aşa fel încît să nu vină în coliziune cu interesele generale ale societăţii, instituind
astfel nişte limitări rezonabile în valorificarea acestuia, ca drept subiectiv
garantat.
53. Sub acest aspect, Curtea constată că prin reglementarea dedusă
controlului legiuitorul nu a făcut decît să dea expresie acestor imperative, în limitele şi potrivit competenţei sale constituţionale.
54. Însă, conform acestora, limitarea acestui drept trebuie să îndeplinească în mod cumulativ mai multe criterii, astfel încît ingerinţa să nu
poată fi dispusă în mod arbitrar. Mai mult, criteriile impuse de Constituţie sunt în conformitate cu prevederile Curţii Europene a Drepturilor
Omului, care s-a pronunţat deseori asupra acestei probleme, în condiţiile articolului 1 din Protocolul nr.1 la Convenţia europeană.
55. Potrivit unei jurisprudenţe constante a Curţii Europene, al doilea
alineat al articolului 1 (P1-1) trebuie să fie interpretat în lumina principiului enunţat în prima frază a articolului 1 (P1-1) (a se vedea, între altele,
Gasus Dosier-und Fцrdertechnik GmbH v. Ţările de Jos, din 23 februarie
1995, § 62). În consecinţă, orice ingerinţă trebuie să asigure un „echilibru just” între cerinţele interesului general al comunităţii şi cerinţele de
protecţie a drepturilor fundamentale ale individului. Preocuparea pentru
realizarea acestui echilibru se reflectă în structura articolului 1 (P1-1) integral, inclusiv în alineatul doi al acestuia. Prin urmare, trebuie să existe
un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul urmărit.
56. În ceea ce priveşte scopul legitim urmărit prin ingerinţă, Curtea
nu poate accepta, în acest caz particular, argumentul Parlamentului şi
Guvernului că restricţiile impuse radiodifuzorilor servesc interesului public, în lumina constatărilor de mai jos.
57. Respectarea dreptului de proprietate implică şi respectarea unor
garanţii procedurale oferite de lege împotriva arbitrarului, pentru ca măsura în cauză să fie aplicată în mod corect, raportat la fiecare speţă. În
particular, nu există o garanţie legală suficientă pentru a proteja radiodifuzorii împotriva utilizării puterii de apreciere a Consiliului Coordonator
al Audiovizualului.
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58. Spre deosebire de sistemul bancar (a se vedea Hotărîrea nr.24 din
15.11.2011 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 38 alin.
(3), (6), (7) şi 3812 alin.(2) din Legea nr.550-XIII din 21 iulie 1995 a instituţiilor financiare, cu modificările şi completările ulterioare), considerat a fi
un domeniu care are o importanţă majoră pentru societate, în care marja
de apreciere a statului presupune dreptul acestuia de a stabili reglementări distincte faţă de alte domenii similare de reglementare, ţinînd cont
de specificul domeniului audiovizualului şi de importanţa acestuia pentru comunicarea de informaţii şi idei publicului, astfel de măsuri severe
precum suspendarea sau retragerea licenţei trebuie să poată fi apreciate
concret de instanţa de judecată, prealabil punerii lor în executare.
59. În cercetarea „echilibrului just” între interesele concurente,
cel public general, care, în speţă, ar fi cel al prevenirii unor eventuale
manopere dolosive ale radiodifuzorului de rea-credinţă, manopere de
natură să ducă la crearea sau amplificarea situaţiilor care au determinat
ingerinţa, şi cele individuale ale radiodifuzorului, autorităţile nu au argumentat, iar Curtea nu găseşte alte argumente privind riscul de producere
a unor prejudicii iminente grave pentru public, ce ar justifica necesitatea
punerii imediate în executare a unor astfel de decizii ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului, în lipsa unei decizii a instanţei de judecată
sau, cel puţin a posibilităţii contestării în instanţa de judecată prealabil
punerii în executare.
60. Curtea, în această situaţie particulară, consideră că executarea
imediată a sancţiunii în forma suspendării sau a retragerii licenţei nu
este justificată în raport cu un interes major al societăţii.
61. Din motivele expuse, Curtea consideră că prevederile articolului 38 alin.(8) din Codul audiovizualului, în partea ce ţine de aplicarea
sancţiunilor sub forma suspendării sau retragerii licenţei, nu asigură un
just echilibru între interesele comunităţii şi cele ale radiodifuzorilor, impunîndu-le acestora o povară individuală excesivă. Prin urmare, aceste
prevederi nu sunt compatibile cu protecţia proprietăţii garantată de articolul 1 din Protocolul nr.1 la Convenţia europeană şi, implicit, de articolul 46 din Constituţie.
62. Prin prisma celor expuse, Curtea concluzionează că prevederile
alin.(8) art.38 din Codul audiovizualului referitoare la executarea imediată, pînă la adresarea în instanţă, a deciziilor Consiliului Coordonator al
Audiovizualului privind suspendarea şi retragerea licenţei contravin nu
numai principiilor de bază referitoare la activitatea de întreprinzător, dar
şi garanţiilor constituţionale privind dreptul de proprietate al fondatorilor instituţiilor audiovizualului şi protecţia acesteia, consacrate în art.46
din Constituţie, reprezentînd „o interferenţă în dreptul de a se bucura de
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proprietate”, avînd în vedere efectul imediat al acestor decizii şi, drept urmare, împiedicarea titularului de a-şi continua afacerea, precum şi faptul
că deţinătorul licenţei, reieşind din jurisprudenţa CEDO, are o „speranţă
rezonabilă şi legitimă în privinţa valabilităţii în timp a licenţei şi a posibilităţii de a continua să obţină beneficii din exercitarea unei activităţi
în baza acestei licenţe”, pentru care considerente Curtea apreciază ca fiind neconstituţionale prevederile contestate în această parte.
II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 32 COMBINAT
CU ARTICOLUL 54 DIN CONSTITUŢIE
63. Autorul sesizării pretinde că norma contestată încalcă dreptul la
libera exprimare, garantat de articolul 32 din Constituţie, potrivit căruia:
„(1) Oricărui cetăţean îi este garantată libertatea gîndirii, a opiniei,
precum şi libertatea exprimării în public prin cuvînt, imagine sau prin
alt mijloc posibil.
(2) Libertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea, demnitatea sau
dreptul altei persoane la viziune proprie.
(3) Sunt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi defăimarea statului şi a poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională,
rasială sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial, la
violenţă publică, precum şi alte manifestări ce atentează la regimul constituţional”.
A. Argumentele autorului sesizării
64. Autorul sesizării menţionează că norma contestată, care în cazul
aplicării celei mai dure sancţiuni are drept urmare sistarea imediată a
activităţii radiodifuzorilor, inevitabil încalcă şi alte libertăţi fundamentale, precum este libertatea de exprimare, prevăzută la articolul 32 din
Constituţie, articolul 10 din Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, corelate cu articolul 34 din
Constituţie.
65. Orice restrîngere a libertăţii de exprimare şi de informare nu este
justificată dacă nu se poate dovedi în mod convingător că este necesară
într-o societate democratică. Trebuie demonstrată existenţa unei necesităţi sociale imperioase care a determinat aplicarea acestor limitări asupra exercitării dreptului la libera exprimare.
B. Argumentele autorităţilor
În opinia scrisă Guvernul face referire la art.32 din Constituţie şi art.10
din Convenţia Europeană, care garantează libertatea de exprimare, inclusiv libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama
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de frontiere. Totodată, exercitarea acestor libertăţi comportă îndatoriri
şi responsabilităţi şi poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrîngeri
sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare într-o
societate democratică.
Reprezentanţii Parlamentului şi Guvernului, în şedinţa publică a Curţii, au susţinut că toate pretenţiile expuse în sesizare, inclusiv privind încălcarea art.32 din Constituţie, sunt nejustificate.
C. Aprecierea Curţii
1. Principii generale privind pluralismul în mass-media audiovizuale
66. Curtea consideră că este necesar să se reamintească principiile
generale, derivate din jurisprudenţa Curţii Europene (Centro Europa 7
S.r.l. şi Di Stefano v. Italia, precitată), privind pluralismul în mass-media
audiovizuale:
„129. Aşa cum s-a subliniat adesea, nu există democraţie fără pluralism. Democraţia se „hrăneşte” din libertatea de exprimare. Ţine de
esenţa acesteia să permită propunerea şi discutarea unor proiecte politice diverse, inclusiv a celor care pun în discuţie modul de organizare
actuală a statului, cu condiţia ca acestea să nu dăuneze democraţiei în
sine (Manole şi alţii c. Moldovei, § 95, şi Partidul Socialist şi alţii c. Turciei,
din 25 mai 1998, §§ 41, 45 şi 47).
130. În această privinţă, Curtea observă că, într-o societate democratică, pentru a asigura un pluralism real în sectorul audiovizual, nu este
suficient să se prevadă existenţa a mai multe canale sau posibilitatea teoretică pentru operatorii potenţiali de a avea acces pe piaţa audiovizualului. Trebuie să permită în continuare accesul efectiv la piaţă, pentru a
asigura o diversitate a programelor, care să reflecte cît mai mult posibil
varietatea de curente de opinii din societate, căreia aceste programe îi
sunt destinate.
131. Libertatea de exprimare, consacrată în alineatul 1 al articolului
10, este unul din fundamentele esenţiale ale unei societăţi democratice,
una din condiţiile primordiale ale progresului său (a se vedea Lingens v.
Austria, din 8 iulie 1986, § 41). Libertatea presei şi mass-media de ştiri
oferă publicului unul dintre cele mai bune mijloace de a cunoaşte şi de
a aprecia ideile şi atitudinile liderilor politici. Este de datoria presei să
transmită informaţii şi idei cu privire la aspectele discutate în arena politică, precum şi pe cele din alte domenii de interes public. La funcţia sa
de a disemina informaţii se adaugă dreptul publicului de a recepta (a se
vedea, de exemplu, Handyside v. Marea Britanie, din 7 decembrie 1976, §
49, şi Lingens, precitată, §§ 41-42).
132. Mass-media audiovizuale, cum ar fi radioul şi televiziunea, au un
rol deosebit de important în această privinţă. Datorită capacităţii lor de a
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transmite mesaje prin sunet şi imagine, ele au efecte imediate şi mai puternice decît presa scrisă (Jersild v. Danemarca, din 23 septembrie 1994, §
31, Pedersen şi Baadsgaard v. Danemarca [MC], § 79). Funcţia radioului şi
a televiziunii, ca surse obişnuite de divertisment pentru telespectatori şi
ascultători, în viaţa lor privată, consolidează impactul acestora (Murphy
v. Irlanda, § 74).
133. Situaţia în care o parte a societăţii economice sau politice poate
obţine o poziţie dominantă în ceea ce priveşte mass-media audiovizuale
şi, astfel, să exercite presiuni asupra radiodifuzorilor, restricţionînd, în
cele din urmă, libertatea lor editorială, subminează rolul fundamental al
libertăţii de exprimare într-o societate democratică, aşa cum este garantat de articolul 10 din Convenţie, în special, atunci cînd ea are funcţia de
a comunica informaţii şi idei de interes general, la care, de altfel, publicul
are dreptul (VGT Tierfabriken Verein gegen v. Elveţia, §§ 73 şi 75, a se vedea, de asemenea, De Geillustreerde v. Ţările de Jos, decizia Comisiei din
6 iulie 1976, § 86). [...]
134. Curtea subliniază că, într-o zonă atît de sensibilă ca mass-media
audiovizuale, la obligaţia negativă de non-interferenţă se adaugă obligaţia pozitivă a statului de a pune în aplicare un cadru legislativ şi administrativ adecvat pentru a asigura pluralismul efectiv (punctul 130 de mai
sus). [...]
135. Curtea europeană examinează, în fiecare caz în parte, dacă a
existat o ingerinţă din partea autorităţilor publice în exercitarea dreptului de a „comunica informaţii şi idei” şi, în caz afirmativ, dacă ingerinţa
a fost „prevăzută de lege”, a urmărit unul sau mai multe scopuri legitime
şi a fost „necesară într-o societate democratică” (RTBF v. Belgia, § 117).”
b) Existenţa unei ingerinţe
67. În acest caz, Curtea notează, în primul rînd, că dat fiind faptul că
scopul procedurii este revocarea, temporară sau permanentă, a autorizaţiei de emisie acordate unui radiodifuzor, aceasta implică în mod incontestabil o ingerinţă în libertatea de exprimare, garantată de articolul 32
din Constituţie şi de articolul 10 din Convenţia europeană (a se vedea,
între altele, Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. v. Turcia (nr.2) din
12 octombrie 2010).
68. În scopul de a evalua dacă ingerinţa este conformă cu aceste
dispoziţii, Curtea va presupune că aceasta este prevăzută de lege şi urmăreşte un scop legitim, în sensul articolului 10 § 2, şi se va concentra
asupra examinării problemei dacă aceasta este „necesară într-o societate
democratică”.
69. Examinînd această întrebare, Curtea se va referi la principiile generale care decurg din jurisprudenţa CEDO (a se vedea, printre altele,
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Handyside v. Marea Britanie, din 7 decembrie 1976, § 49, Radio France şi
alţii v. Franţa, Gunduz v. Turcia, § 40, Giniewski v. Franţa, §§ 44 şi 52, şi
Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş., precitată, §§ 24-28).
70. Curtea reiterează principiile statuate de Curtea Europeană în Nur
Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş., precitată:
„[...] în domeniul libertăţii de exprimare, marja de apreciere de care
se bucură statele merge mînă în mînă cu un control european deosebit
de strict, în special din cauza importanţei, deseori subliniate de Curte, a
acestei libertăţi. Necesitatea unei eventuale restricţii trebuie să fie stabilită într-o manieră convingătoare (ABC Radio v. Austria, din 20 octombrie
1997, § 30, Informationsverein Lentia şi alţii v. Austria, din 24 noiembrie
1993, § 35, şi Lombardi Vallauri v. Italia, § 45).”
71. Pentru a determina dacă acesta a fost cazul în speţă, Curtea va
încerca să evalueze dacă, în faza administrativă în faţa Consiliului Coordonator al Audiovizualului, procedura este de natură a garanta radiodifuzorului protecţia oferită în temeiul articolului 10 al Convenţiei, mai
ales dacă ea oferă protecţie împotriva arbitrarului, în special ţinînd cont
de faptul că decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului este executorie, avînd, prin urmare, un impact imediat asupra dreptului radiodifuzorului de a difuza emisiuni.
72. În acest context, avînd în vedere cele constatate la paragrafele
66, 67, 70, 71, Curtea consideră că măsura suspendării sau a retragerii
licenţei radiodifuzorului este susceptibilă să aducă atingere substanţei
garanţiilor procedurale de care ar trebui să beneficieze radiodifuzorii în
temeiul articolului 10 al Convenţiei şi este incompatibilă cu principiul
statului de drept.
73. În consecinţă, Curtea consideră că, în circumstanţele specifice ale
cazului, o asemenea ingerinţă în dreptul radiodifuzorilor la libertatea de
exprimare nu satisface condiţia „de a fi necesară într-o societate democratică” şi, prin urmare, este contrară articolului 32 din Constituţie şi articolului 10 din Convenţia europeană.
74. În fapt, decizia de a „suspenda” licenţa unui radiodifuzor are acelaşi efect ca şi „suprimarea” ei.
75. Luînd în considerare faptul că Consiliul Coordonator al Audiovizualului este un organ susceptibil politizării, decizia acesteia de a suspenda sau retrage licenţa unui radiodifuzor poate duce la instaurarea
cenzurii sau autocenzurii, ambele la fel de periculoase pentru libertatea
de exprimare şi dreptul la informaţie al publicului.
76. Avînd în vedere importanţa deosebită a libertăţii de exprimare
pentru o societate democratică, susceptibilă presiunilor politicului şi
cenzurii, singura autoritate care este în măsura, conform principiului de461

mocratic şi constituţional al separaţiei puterilor în stat, să constate că un
anumit cetăţean a încălcat grav legea, inclusiv prin exercitarea abuzivă a
libertăţii de exprimare, este autoritatea judecătorească, care beneficiază
de toate garanţiile de independenţă.
77. Totuşi, Curtea a constatat deja, în temeiul articolului 46 din Constituţie, că interferenţa cu drepturile radiodifuzorului nu are suficiente
garanţii judiciare, în sensul jurisprudenţei sale. Concluzia de mai sus dispensează Curtea de examinarea suplimentară a prevederilor contestate sub aspectul articolului 32 din Constituţie, deoarece se poate ajunge
doar la aceeaşi constatare, şi aceasta e suficient pentru a concluziona că
există o încălcare a acestui articol.
III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 20 COMBINAT
CU ARTICOLUL 53 DIN CONSTITUŢIE
78. În opinia autorului sesizării, prevederile supuse controlului constituţionalităţii încalcă art.20 din Constituţie, potrivit căruia:
„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.”
79. Autorul sesizării consideră că prevederile contestate aduc atingere
art.53 alin.(1) din Constituţie, potrivit căruia:
„(1) Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică,
printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a
unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins,
anularea actului şi repararea pagubei.”
A. Argumentele autorului sesizării
80. Autorul sesizării menţionează că Legea Supremă garantează oricărei persoane dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile
şi interesele sale legitime, nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.
Totodată, este garantat şi dreptul cetăţeanului de a fi protejat de abuzurile autorităţilor publice, pe cînd, prin modificările operate, legiuitorul
a limitat dreptul persoanei vătămate la recunoaşterea dreptului pretins.
Autorul sesizării nu a afirmat categoric că în cazul sancţiunilor avertizare publică, retragere a dreptului de a difuza anunţuri publicitare pentru
o anumită perioadă, amendă se încalcă accesul la justiţie, menţionînd că,
într-adevăr, acestea ar putea fi contestate în instanţa de judecată şi considerînd că executarea, spre exemplu, a amenzii sau avertizării în baza
deciziei Consiliului coordonator al audiovizualului nu va avea aceleaşi
consecinţe asupra radiodifuzorilor ca suspendarea sau retragerea licen462

ţei de emisie, şi, în cazul în care vor avea cîştig de cauză, evident, instanţa
îi va repune în drepturi.
B. Argumentele autorităţilor
81. În cazul cînd actele administrative aduc atingeri grave drepturilor
subiective ale titularilor de licenţă, aceste acte pot fi atacate în instanţa
de judecată pentru declararea ilegalităţii şi încasarea prejudiciului material sau moral.
C. Aprecierea Curţii
82. Curtea reţine că deciziile emise privind aplicarea sancţiunilor sub
formă de avertizare publică, retragere a dreptului de a difuza anunţuri
publicitare pentru o anumită perioadă şi amendă pot fi contestate în instanţa de judecată, astfel persoana avînd la îndemînă mijloacele necesare pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime.
83. În această ordine de idei, Curtea menţionează că garantarea dreptului la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti cuprinde
dreptul cetăţeanului de a introduce o acţiune în instanţa judecătorească
competentă şi obligaţia acesteia de a da pe marginea ei o soluţie legală,
echitabilă şi motivată.
84. Potrivit prevederilor art.278 din Codul de procedură civilă, acţiunile în contenciosul administrativ se examinează de instanţele judecătoreşti respective conform normelor generale ale codului, cu excepţiile şi
completările stabilite de legislaţia contenciosului administrativ.
85. Astfel, în corespundere cu prevederile Legii contenciosului administrativ, avînd în vedere că, potrivit Codului audiovizualului, radiodifuzorii şi distribuitorii de servicii au dreptul de a contesta în instanţa de
judecată, pentru exercitarea controlului judiciar al legalităţii, deciziile
Consiliului Coordonator al Audiovizualului privind aplicarea sancţiunilor: avertizare publică; retragerea dreptului de a difuza anunţuri publicitare pentru o anumită perioadă; amendă, aceştia pot solicita instanţei de
contencios administrativ, concomitent cu înaintarea acţiunii, suspendarea executării actului administrativ contestat. Este la discreţia instanţei
dispunerea suspendării actului administrativ şi din oficiu, în cazuri temeinic justificate şi în scopul prevenirii unei pagube iminente.
86. Hotărîrile adoptate de instanţa de contencios administrativ sînt
susceptibile de atac în instanţa ierarhic superioară.
87. Prin urmare, legislaţia naţională asigură radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii accesul la justiţie prin posibilitatea contestării în instanţa de contencios administrativ a actelor administrative ale Consiliului
Coordonator al Audiovizualului cu privire la aplicarea unei sancţiuni ce
nu influenţează continuarea activităţii, pentru a fi controlată legalitatea
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lor în cadrul unui proces judiciar, cu respectarea tuturor principiilor caracteristice unui proces echitabil şi asigurarea dublului grad de jurisdicţie.
Concluzii
88. Curtea conchide că alin.(8) al art.38 din Codul audiovizualului în
partea ce ţine de executarea imediată a deciziilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului privind aplicarea sancţiunilor sub formă de avertizare publică, retragere a dreptului de a difuza anunţuri publicitare pentru o anumită perioadă, amendă, cu posibilitatea contestării ulterioare a
acestora în instanţa de judecată, nu aduce atingere drepturilor privind
accesul liber la justiţie, la un proces echitabil, inclusiv la apărare, şi la
un recurs efectiv, fiind în concordanţă cu prevederile art.20, 53, 54 din
Constituţie, precum şi cu prevederile actelor internaţionale în domeniu.
89. În partea referitoare la devenirea executorie a deciziei Consiliului
Coordonator al Audiovizualului cu privire la aplicarea sancţiunilor de suspendare a licenţei de emisie pentru o anumită perioadă sau de retragere a
licenţei de emisie de la data adoptării şi aducerii la cunoştinţa radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii vizaţi prin scrisoare recomandată, Curtea
conchide că alin.(8) al art.38 din Codul audiovizualului încalcă prevederile
articolului 46 din Constituţie, privind dreptul de proprietate şi de protecţie a acesteia, şi prevederile articolului 1 al Protocolului nr.1 adiţionat la
Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale şi, prin conexiune, ale articolului 32 din Constituţie.
Din aceste motive, în temeiul articolelor 140 din Constituţie, 26 din
Legea cu privire la Curtea Constituţională, 6, 61, 62 lit.a) şi 68 din Codul
jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională
HOTĂRĂŞTE:
1. Se recunosc constituţionale prevederile alin.(8) al art.38 din Codul
audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006, în redacţia Legii de modificare nr.84 din 13 aprilie 2012, în partea referitoare
la devenirea executorie a deciziei Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire la aplicarea sancţiunilor avertizare publică, retragere a
dreptului de a difuza anunţuri publicitare pentru o anumită perioadă,
amendă de la data adoptării şi aducerii la cunoştinţa radiodifuzorilor şi
distribuitorilor de servicii vizaţi, prin scrisoare recomandată.
2. Se declară neconstituţionale prevederile alin.(8) al art.38 din Codul
audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006, în redacţia Legii de modificare nr.84 din 13 aprilie 2012, în partea referitoare
la devenirea executorie a deciziei Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire la aplicarea sancţiunilor de suspendare a licenţei de emisie
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pentru o anumită perioadă sau de retragere a licenţei de emisie de la data
adoptării şi aducerii la cunoştinţa radiodifuzorilor şi distribuitorilor de
servicii vizaţi prin scrisoare recomandată.
3. Prezenta hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de
atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
Chişinău, 6 decembrie 2012,
Nr.17
Dosarul nr.25a/2012

Valeria ŞTERBEŢ

OPINIE SEPARATĂ
expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
Prin Hotărîrea nr.17 din 11 decembrie 2012 Curtea Constituţională a
examinat prevederile alin.(8) al art.38 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006, în redacţia Legii nr.84 din 13
aprilie 2012, recunoscîndu-le constituţionale în partea referitoare la devenirea executorie a deciziei Consiliului Coordonator al Audiovizualului
privind sancţiunile de avertizare publică, retragere a dreptului de a difuza
anunţuri publicitare pentru o anumită perioadă, amendă şi neconstituţionale în partea referitoare la devenirea executorie, de la data adoptării,
a deciziei Consiliului Coordonator al Audiovizualului privind sancţiunile
de suspendare pentru o anumită perioadă sau de retragere a licenţei.
Consider hotărîrea Curţii Constituţionale nefondată pentru următoarele motive:
1. Analizînd partea descriptivă a hotărîrii, am ajuns la concluzia că,
prin modul în care a realizat expunerea, Curtea Constituţională s-a transformat din legislator pasiv în legislator activ, hotărîrea căpătînd caracter
de lege interpretativă.
După adoptarea acestei hotărîri, Consiliul Coordonator al Audiovizualului va putea aplica sancţiunile avertizare publică, retragerea dreptului
de a difuza anunţuri publicitare pentru o anumită perioadă, amendă, însă
nu va putea aplica sancţiunile de suspendare a licenţei de emisie pentru
o anumită perioadă sau de retragere a licenţei de emisie pînă Parlamentul nu va modifica legea contestată, în corespundere cu hotărîrea Curţii.
Or Codul nu reglementează o altă procedură de aplicare a sancţiunilor,
decît cea cuprinsă la alin.(8) al art.38, obligativitatea acestei proceduri
fiind prevăzută de art.40 alin.(3) din Codul audiovizualului.
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O astfel de abordare ar fi fost justificată numai în cazul unei excepţii
de neconstituţionalitate, prin care ar fi fost solicitată intervenţia Curţii
pentru protecţia unui drept al persoanei într-o cauză concretă, aflată pe
rolul unei instanţe de drept comun. În excepţiile de neconstituţionalitate Curtea poate explica judecătorului modul de interpretare a legii prin
prisma Constituţiei. Prin sesizarea care face obiectul prezentei cauze
însă s-a solicitat controlul abstract al constituţionalităţii normei contestate, ce vizează Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
2. Hotărîrea Curţii generează o incertitudine în ceea ce priveşte aplicarea sancţiunilor de suspendare a licenţei de emisie pentru o anumită
perioadă sau de retragere a licenţei de emisie de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Avînd în vedere faptul că genurile de activitate,
supravegheate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, au un impact social major, hotărîrea Curţii face imposibilă stoparea difuzării programelor ce pot aduce prejudicii grave publicului.
3. Consider că în § 59 Curtea a diminuat în mod neîntemeiat impactul social al serviciilor oferite de radiodifuzori. Acest paragraf intră în
contradicţie cu § 66, în care Curtea Constituţională a invocat aprecierea
Curţii Europene privind acest impact. Forul european a statuat că radioul şi televiziunea au un rol deosebit de important în această privinţă,
datorită capacităţii lor de a transmite mesaje prin sunet şi imagine, ele
au efecte imediate şi mai puternice decît presa scrisă. Curtea a ignorat argumentele autorităţilor privind eventualele apeluri la proteste în timpul
campaniilor electorale sau în timpul unor evenimente politice, proteste
care se pot transforma în acţiuni violente şi impun aplicarea neîntîrziată
a sancţiunilor în cauză.
Impactul major al serviciilor de radiodifuziune asupra publicului, în
viziunea mea, justifică ingerinţa Parlamentului în exerciţiul dreptului
de proprietate în scopul de a nu admite „manopere dolosive ale radiodifuzorului de rea-credinţă, manopere de natură să ducă la crearea sau
amplificarea situaţiilor care au determinat ingerinţa”, precum şi pentru
evitarea unui „risc de producere a unor prejudicii iminent grave pentru
public”, pentru care Curtea nu a găsit argumente în § 59 al hotărîrii.
4. În §57 Curtea face o deducţie incorectă asupra garanţiilor procedurale oferite de lege împotriva acţiunilor arbitrare ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi pentru protecţia radiodifuzorilor împotriva
puterii de apreciere a acestei instituţii. Prin această deducţie, Curtea a
pus la îndoială statutul Consiliului Coordonator al Audiovizualului, care,
conform Codului audiovizualului şi Hotărîrii Parlamentului nr.433 din
28.12.2006, este o autoritate publică, independenţa acestuia fiind garantată prin modul de formare şi funcţionare. La aprecierea importanţei şi
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impactului activităţii Consiliului, Curtea nu a luat în considerare faptul
că, fiind reglementat de legea specială, statutul Consiliului Coordonator
al Audiovizualului nu este mai puţin important decît statutul Băncii Naţionale a Moldovei.
5. Consider nefondată deducţia Curţii, expusă în §61, conform căreia
aplicarea imediată a sancţiunilor de suspendare sau retragere a licenţei
constituie pentru radiodifuzori „o povară individuală excesivă”. Curtea
nu a ţinut cont de prevederile alin.(3) al art.38 din Codul audiovizualului,
care stipulează că „sancţiunile prevăzute la alin.(1) se aplică gradual”. În
viziunea mea, această prevedere este „cheia” unui „just echilibru” între
interesele concurente ale societăţii şi interesele radiodifuzorilor, demonstrînd convingător intenţia legislatorului, intenţie care se încadrează în
limitele prevederilor constituţionale.
Codul, în alin.(1) art.38, stipulează sancţiunile, ce pot fi aplicate radiodifuzorilor, în următoarea ordine: 1) avertizare publică, 2) retragerea
dreptului de a difuza anunţuri publicitare pentru o anumită perioadă, 3)
amendă, 4) suspendarea licenţei de emisie pentru o anumită perioadă, 5)
retragerea licenţei de emisie. Potrivit sensului alin.(3) al art.38 din Cod,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului nu poate trece peste o sancţiune mai blîndă pentru a aplica una mai severă. Ţin să menţionez că,
potrivit alin.(9) al art.38 din Cod, orice sancţiune poate fi contestată de
radiodifuzor în instanţa de judecată. Astfel, pentru aplicarea sancţiunilor de suspendare şi retragere a licenţei trebuie să existe cel puţin trei
sancţiuni anterioare, legalitatea cărora este recunoscută prin hotărîrea
definitivă a instanţei de judecată.
Mai mult decît atît, pentru aplicarea ultimei sancţiuni – retragerea licenţei – este prevăzută o procedură şi mai rigidă. Astfel, conform alin.
(3) art.38, „licenţa de emisie se retrage în condiţiile art.27 doar în caz de
încălcare gravă şi repetată a prevederilor prezentului Cod”. În acelaşi
context, menţionez că sancţiunea de suspendare a licenţei, după impactul pe care-l are, nu este similară celei definitive – retragerea licenţei, de
aceea nu sunt de acord cu opinia Curţii expusă în §74.
Avînd în vedere modalitatea de aplicare a sancţiunilor, consider vădite garanţiile procedurale oferite de lege „împotriva arbitrarului” şi pentru
protecţia radiodifuzorilor împotriva puterii de apreciere a Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Mai mult ca atît, consider că, prin obligaţia
Consiliului Coordonator al Audiovizualului de a aplica gradual sancţiunile
faţă de radiodifuzori, restrîngerile sub formă de suspendare şi retragere a licenţei sunt stabilite de legislator „într-o manieră convingătoare”, conform
jurisprudenţei Curţii Europene expusă în cauza Nur Radyo Ve Televizyon
Yayıncılığı A.Ş. v. Turcia, citată în §70 al hotărîrii Curţii Constituţionale.
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6. Sunt de acord cu remarca, pe care o face Curtea, că domeniul financiar are o importanţă majoră pentru societate, în care „marja de apreciere a statului presupune dreptul acestuia de a stabili reglementări distincte faţă de alte domenii similare de reglementare”, însă atunci cînd afirmă
că „astfel de măsuri severe, precum suspendarea sau retragerea licenţei,
trebuie să poată fi apreciate concret de instanţa de judecată, prealabil
punerii lor în executare”, Curtea nu a ţinut cont de faptul că în domeniul
bancar legea instituie reguli mult mai dure decît în domeniul audiovizualului. Astfel, în sistemul bancar, în raport cu cel al audiovizualului, nu
există sancţiunea preventivă de suspendare a licenţei; indiferent de hotărîrea instanţei, licenţa este retrasă irevocabil; retragerea licenţei presupune neapărat lichidarea băncii; în cazul retragerii licenţei, doar un grup
restrîns de acţionari ai băncii are dreptul să se adreseze în instanţă. Domeniul audiovizualului are un impact social la fel de mare ca cel bancar,
de aceea valoarea unei licenţe în acest domeniu nu poate fi diminuată
la valoarea unei licenţe în domeniul imobiliar, de exemplu. În condiţiile
în care procedura de retragere a licenţei în domeniul audiovizualului nu
este atît de rigidă ca în domeniul bancar, consider că restrîngerea aplicată de legislator prin prevederile contestate este proporţională cu scopul
urmărit şi, prin impactul social major al audiovizualului, este necesară
într-o societate democratică.
7. Totodată, Curtea nu a luat în considerare faptul că radiodifuzorul,
în baza normei contestate, avea posibilitatea reală de a cere în instanţa
de contencios administrativ suspendarea deciziei CCA privind aplicarea
sancţiunilor de suspendare sau retragere a licenţei îndată după adoptarea acesteia. De asemenea, în cazul atacării deciziei, instanţa putea să
adopte din oficiu o încheiere de suspendare a executării deciziei CCA
pentru asigurarea acţiunii. Or, referitor la instituţiile bancare, instanţa
nu are dreptul să adopte o decizie pentru asigurarea acţiunii, deoarece
decizia Băncii Naţionale de retragere a licenţei este irevocabilă.
8. Îmi menţin poziţia expusă în opinia separată la Hotărîrea nr.15 din
13 septembrie 2011, citată de Curte în §36, în care am susţinut că certificatul Institutului Naţional de Justiţie nu poate fi recunoscut un „bun”,
în sensul Convenţiei europene. Mai mult decît atît, consider că sensul
noţiunii de „bun”, cu care se operează în jurisprudenţa Curţii Europene,
a fost extins prin jurisprudenţa Curţii Constituţionale prea mult, deoarece Curtea Europeană nu recunoaşte toate licenţele ca fiind un „bun”. În
această ordine de idei, consider că licenţa de emisie ar putea să se încadreze în criteriile categoriei de „bun”, cu rezervele rezultate din pct.6 al
prezentei opinii, însă comparaţia cu certificatul Institutului Naţional al
Justiţiei, după părerea mea, este inadecvată.
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În baza celor expuse, consider că restrîngerea prevăzută de alin.(8)
al art.38 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova trebuia să fie
recunoscută de Curtea Constituţională ca una proporţională, necesară
într-o societate democratică pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor
altor persoane.
JUDECĂTORUL CURŢII CONSTITUŢIONALE
6 decembrie 2012

Victor PUŞCAŞ

COMENTARIU
la Opinia Separată din 06.12.2012
Au fost contestate:
1) Articolul 38 alin.(8) din Legea nr.260 din 27.07.2006, în redacţia Legii nr.84 din 13.04.2012 – „(8) Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire la aplicarea oricărei sancţiuni va fi motivată, devenind
executorie de la data adoptării şi aducerii la cunoştinţă radiodifuzorilor
şi distribuitorilor de servicii vizaţi prin scrisoare recomandată, cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina
web a organului emitent.”
2) Articolul 40 alin.(3) din Legea nr.260 din 27.07.2006, în redacţia
Legii nr.84 din 13.04.2012 – „(3) În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul
Coordonator al Audiovizualului adoptă decizii obligatorii, care intră în
vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu
excepţia deciziilor prevăzute la art.38 alin.(8)”.
După pronunţarea hotărîrii CC RM, Parlamentul prin Legea nr.84 din
13.04.12, a expus alin.(8) al art.38 şi alin.(3) al art.40 a Legii nr.260 din
27.07.2006, în următoarele redacţii:
Articolul 38 alin.(8) – „(8) Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire la aplicarea oricărei sancţiuni va fi motivată, devenind
executorie de la data adoptării şi aducerii la cunoştinţă radiodifuzorilor
şi distribuitorilor de servicii vizaţi prin scrisoare recomandată, cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina
web a organului emitent.”
Articolul 40 alinb.(3) – „(3) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului adoptă decizii obligatorii, care intră în
vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu
excepţia deciziilor prevăzute la art.38 alin.(8).”
Efectuînd o analiză comparată a reglementărilor, putem deduce consideraţiunea, că autoritatea legislativă a exclus unele reglementări imperative stipulate în Hotărîrea Curţii şi a luat în considraţie argumentele
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expuse în Opina separată a judecătorului constituţional Victor PUŞCAŞ
privind respectarea drepturilor radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii, şi a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, lăsîndu-i ultimului
prerogativa de a introduce în apreciere hotărîrile pronunţate.
HOTĂRÎRE
pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi
ale articolului 60 alin.(3) şi alin.(31) din Codul de executare
al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004
(Sesizarea 27a/2012) nr. 1 din 15.01.2013
Monitorul Oficial nr.22-25/3 din 01.02.2013
***
În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională, statuînd în componenţa:
Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte, judecător-raportor,
Dl Petru RAILEAN,
Dl Dumitru PULBERE,
Dl Victor PUŞCAŞ,
Dna Elena SAFALERU,
Dna Valeria ŞTERBEŢ, judecători,
cu participarea dnei Ludmila Chihai, grefier,
Avînd în vedere sesizarea depusă la 1 august 2012
şi înregistrată la aceeaşi dată,
Examinînd sesizarea menţionată în şedinţă plenară publică,
Avînd în vedere actele şi lucrările dosarului,
Pronunţă următoarea hotărîre:
PROCEDURA
1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 1 august 2012 de deputatul în Parlament, dl Serghei Sîrbu, în temeiul
articolelor 135 alin.(1) lit.a) din Constituţie, 25 lit.g) din Legea cu privire
la Curtea Constituţională şi 38 alin.(1) lit.g) din Codul jurisdicţiei constituţionale, pentru controlul constituţionalităţii sintagmei „cu propunerea
de a executa benevol documentul executoriu în termen de 15 zile” din alin.
(3) şi a prevederilor alin.(31) din art.60 al Codului de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004.
2. Autorul sesizării a pretins, în special, că dispoziţiile art.60 alin.(3),
prin care părţilor în procedura de executare li se acordă posibilitatea de a
executa benevol documentul executoriu în termen de 15 zile de la recep470

ţionarea încheierii cu privire la intentarea procedurii de executare silită,
precum şi prevederile alin.(31) din acelaşi articol, potrivit cărora „în cazul
renunţării debitorului de a executa benevol documentul executoriu în termenul menţionat la alin.(3), executorul judecătoresc continuă procedura
de executare, expediind părţilor o încheiere în acest sens, însoţită de borderoul de calcul al altor cheltuieli de executare, cu menţiunea că suma
acestora, care urmează a fi încasată de la debitor, se va stabili ulterior în
condiţiile legii, iar debitorului îi va expedia şi copia, certificată de executorul judecătoresc, de pe documentul executoriu”, contravin articolelor 1,
20, 46, 114, 115, 120 din Constituţie.
3. Prin decizia Curţii Constituţionale din 4 octombrie 2012 sesizarea a
fost declarată admisibilă, fără a prejudicia fondul cauzei.
4. În procesul examinării sesizării, Curtea Constituţională a solicitat
opinia Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului şi
Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
5. La şedinţa plenară publică autorul sesizării a participat personal.
Parlamentul a fost reprezentat de dl Sergiu Chirică, consultant principal
în cadrul Direcţiei juridice a Secretariatului Parlamentului. Guvernul a
fost reprezentat de dl Lilian Apostol, agent guvernamental.
LEGISLAŢIA PERTINENTĂ
6. Prevederile relevante ale Constituţiei (M.O., 1994, nr.1, art.1) sunt
următoarele:
Articolul 4 Drepturile şi libertăţile omului
„(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală
a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica
Moldova este parte.
(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la
drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările internaţionale.”
Articolul 20 Accesul liber la justiţie
„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.”
Articolul 46 Dreptul la proprietate privată şi protecţia acesteia
„(1) Dreptul la proprietate privată, precum şi creanţele asupra statului
sînt garantate.
[...]”
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Articolul 120 Caracterul obligatoriu al sentinţelor
şi al altor hotărîri judecătoreşti definitive
„Este obligatorie respectarea sentinţelor şi a altor hotărîri definitive
ale instanţelor judecătoreşti, precum şi colaborarea solicitată de acestea
în timpul procesului, al executării sentinţelor şi a altor hotărîri judecătoreşti definitive.”
7. Prevederile relevante ale Codului de procedură civilă al Republicii
Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003 (M.O., 2003, nr.111-115, art.451) sunt
următoarele:
Articolul 16 Caracterul obligatoriu al actelor judecătoreşti
„(1) Hotărîrile, încheierile, ordonanţele şi deciziile judecătoreşti definitive, precum şi dispoziţiile, cererile, delegaţiile, citaţiile, alte adresări
legale ale instanţei judecătoreşti, sunt obligatorii pentru toate autorităţile
publice, asociaţiile obşteşti, persoanele oficiale, organizaţiile şi persoanele fizice şi se execută cu stricteţe pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
(2) Neexecutarea nemotivată a actelor judecătoreşti, dispoziţiilor,
cererilor, delegaţiilor, citaţiilor, altor adresări legale, precum şi lipsa de
consideraţie faţă de judecată, atrag răspunderea prevăzută în prezentul
cod şi în alte legi.
(3) Caracterul obligatoriu al actelor judecătoreşti nu privează persoanele care nu au fost atrase în proces de a se adresa în judecată dacă, prin
actul judecătoresc emis, se încalcă drepturile, libertăţile şi interesele lor
legitime.
(4) Executarea pe teritoriul Republicii Moldova a hotărîrilor, delegaţiilor şi adresărilor instanţelor judecătoreşti străine, ale arbitrajelor internaţionale se efectuează în conformitate cu prezentul cod, cu tratatele
internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi pe principiul reciprocităţii.”
8. Prevederile relevante ale Codului de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în M.O., 2010, nr.214220, art.704) sunt următoarele:
Articolul 60 Intentarea procedurii de executare
„(1) Procedura de executare se intentează la cererea creditorului urmăritor sau, în cazurile prevăzute de prezentul cod, la demersul instanţei
de judecată, cu prezentarea documentului executoriu spre executare.
(2) Creditorul este liber să depună documentul executoriu la orice executor judecătoresc, ţinînd cont de prevederile art.30 din prezentul cod.
(3) În termen de 3 zile după primirea documentului executoriu, executorul judecătoresc emite o încheiere cu privire la intentarea procedurii
de executare, pe care o expediază părţilor în procedura de executare în
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cel mult 3 zile de la emitere, cu propunerea de a executa benevol documentul executoriu în termen de 15 zile. La încheierea cu privire la intentarea
procedurii de executare va fi anexat borderoul de calcul al cheltuielilor
de executare legate de plata taxei de intentare şi de arhivare a dosarului
de executare.
(31) În cazul renunţării debitorului de a executa benevol documentul
executoriu în termenul menţionat la alin.(3), executorul judecătoresc continuă procedura de executare, expediind părţilor o încheiere în acest sens,
însoţită de borderoul de calcul al altor cheltuieli de executare, cu menţiunea că suma acestora, care urmează a fi încasată de la debitor, se va stabili
ulterior în condiţiile legii, iar debitorului îi va expedia şi copia, certificată
de executorul judecătoresc, de pe documentul executoriu.
(4) Încheierea privind intentarea procedurii de executare poate fi contestată doar de debitor, în temeiul prevăzut la art.61 lit.b) şi e) din prezentul cod, în instanţa de judecată în a cărei circumscripţie teritorială
biroul executorului judecătoresc îşi are sediul sau, în cazul municipiului
Chişinău, în instanţa de judecată în a cărei circumscripţie camera teritorială a executorilor judecătoreşti a stabilit competenţa teritorială a executorului judecătoresc.”
9. Prevederile relevante ale Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului sunt următoarele:
Articolul 8
„Orice persoană are dreptul să se adreseze în mod efectiv instanţelor
judiciare competente împotriva actelor care violează drepturile fundamentale ce îi sunt recunoscute prin Constituţie sau prin lege.”
10. Prevederile relevante ale Convenţiei Europene pentru Apărarea
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, amendată prin protocoalele adiţionale la această convenţie (încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950 şi ratificată de Republica Moldova prin Hotărîrea Parlamentului nr.1298-XIII din 24 iulie 1997) sunt următoarele:
Articolul 6 Dreptul la un proces echitabil
„1. 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 hotarî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei
oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărîrea trebuie să fie pronunţată în mod public, dar accesul în sala de şedinţe poate
fi interzis presei şi publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei
părţi a acestuia în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii
naţionale într-o societate democratică, atunci cînd interesele minorilor
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sau protecţia vieţii private a părţilor la proces o impun, sau în măsura
considerată absolut necesară de către instanţă atunci cînd, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor
justiţiei. [...…]”
Articolul 1 din Protocolul adiţional
Protecţia proprietăţii
„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decît 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.”
ÎN DREPT
11. La 15 ianuarie 2012 Parlamentul a adoptat Legea nr.5 pentru modificarea unor acte legislative, fiind amendate şi unele articole din Codul
de executare care vizează executarea hotărîrilor cu caracter civil.
12. Astfel, art.60 alin.(3) din Codul de executare a fost expus în redacţie nouă:
„(3) În termen de 3 zile după primirea documentului executoriu, executorul judecătoresc emite o încheiere cu privire la intentarea procedurii
de executare, pe care o expediază părţilor în procedura de executare în
cel mult 3 zile de la emitere, cu propunerea de a executa benevol documentul executoriu în termen de 15 zile. […]”.
13. De asemenea, art.60 a fost completat cu alin.(31), conform căruia:
„(31) În cazul renunţării debitorului de a executa benevol documentul executoriu în termenul menţionat la alin.(3), executorul judecătoresc
continuă procedura de executare, expediind părţilor o încheiere în acest
sens […]”.
14. Autorul sesizării consideră că prin normele contestate are loc o
amînare nejustificată a procedurii de executare pentru un termen de 15
zile şi, în consecinţă, o încălcare a liberului acces la justiţie.
15. La fel, autorul sesizării consideră că prevederile legale limitează
dreptul creditorului de a dispune de creanţa sa, ceea ce reprezintă o încălcare a dreptului de proprietate.
16. Respectiv, autorul sesizării consideră că normele contestate încalcă articolele 1, 20, 46, 114, 115, 120 din Constituţie.
17. Curtea observă că sesizarea vizează în esenţă dreptul persoanei de
a solicita executarea hotărîrii judecătoreşti din momentul în care aceasta
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a devenit definitivă, adică dreptul creditorului de a-şi satisface pe deplin
creanţa din contul debitorului.
18. Curtea reţine că, potrivit articolului 135 alin.(1) lit.a) din Constituţie, prerogativa Curţii este de a stabili corelaţia dintre normele legislative
şi textul Constituţiei, ţinînd cont de principiul supremaţiei acesteia.
19. În acest context, în partea ce ţine de argumentul Guvernului, exprimat în opinia sa scrisă, privind lipsa competenţei Curţii Constituţionale de a examina sesizarea, deoarece aceasta vizează o abordare in
abstracto a problemelor de compatibilitate a unei norme din legea organică cu Legea Supremă, fiind astfel o actio popularis, Curtea reiterează şi
atrage atenţia Guvernului asupra poziţiei exprimate la acelaşi subiect în
Hotărîrea nr.19 din 18 decembrie 2012 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale articolului 18 din Legea nr.113 din 17 iunie 2010
privind executorii judecătoreşti, potrivit căreia:
„20. Curtea reaminteşte că este competentă anume şi exclusiv să aprecieze circumstanţele de drept, cele de fapt fiind, în principiu, irelevante. Prin
urmare, controlul constituţionalităţii operat de Curtea Constituţională a
priori nu numai că implică, dar şi impune exclusiv abordarea in abstracto
a problemelor de compatibilitate a normelor legale cu cele constituţionale.
21. [...] spre deosebire de Curtea Europeană, al cărei specific este de a
examina cereri individuale privind încălcarea drepturilor omului, testul
calităţii de victimă sau al unui eventual prejudiciu este inaplicabil pentru
exercitarea controlului constituţionalităţii legii de către Curtea Constituţională, care este în esenţă sesizată printr-o actio popularis.
[...]
23. Chiar şi în cazul soluţionării excepţiilor de neconstituţionalitate,
care se ridică la aplicarea legii în cadrul litigiului dedus spre soluţionare
instanţei de judecată, Curtea nu este competentă a analiza aplicarea unei
anumite dispoziţii legale unei situaţii concrete, ci numai compatibilitatea in abstracto a prevederilor contestate cu normele Constituţiei.
24. De asemenea, deşi soluţionarea litigiilor concrete între persoane
concrete este atribuţia exclusivă a instanţelor judecătoreşti, acestea fiind
şi singurele în măsură să cuantifice in concreto efectele aplicării normei
la situaţia de fapt dedusă instanţei, prin raportarea normelor contestate
atît la dispoziţiile constituţionale, cît şi la prevederile Convenţiei Europene, Curtea Constituţională statuează asupra calităţii normei juridice de a
respecta in abstracto dispoziţiile Constituţiei şi ale Convenţiei Europene,
ţinînd cont, în acelaşi timp, de efectele potenţiale sau de riscurile pe care
le comportă aceasta în raport cu destinatarii normei.”
20. Curtea nu poate să reţină pentru examinare nici obiecţiile autorului sesizării privind încălcarea articolelor 114 şi 115 din Constituţie prin
normele contestate. Curtea menţionează că obligaţia executării unei ho475

tărîri judecătoreşti aparţine debitorului, iar în situaţia în care acesta nu
îndeplineşte benevol această obligaţie, intervine executarea silită, prin
intermediul executorului judecătoresc, care este unica persoană autorizată să efectueze executarea silită a documentelor executorii.
21. Pentru considerentele expuse, Curtea reţine că prevederile art.114
şi art.115 din Constituţie, prin care se relevă că justiţia se înfăptuieşte
numai de instanţele judecătoreşti, sunt inopozabile în cauza examinată.
22. De asemenea, Curtea menţionează că articolul 1 din Constituţie,
prin care se garantează principiile statului de drept, reprezintă substanţa
oricăror proceduri de control al constituţionalităţii actelor legislative şi
nu are o semnificaţie autonomă.
23. Prin urmare, pentru a elucida corespunderea normelor contestate
cu dispoziţiile constituţionale, Curtea va opera cu prevederile articolului
20 combinat cu articolul 120 din Constituţie, precum şi cu prevederile
articolului 46 din Constituţie.
I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 20 COMBINAT
CU ARTICOLUL 120 DIN CONSTITUŢIE
24. În opinia autorului sesizării, prevederile art.60 alin.(3) şi alin.(31)
din Codul de executare, supuse controlului constituţionalităţii, încalcă
articolul 20 din Constituţie, potrivit căruia:
„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.”
25. De asemenea, în coraport cu normele contestate, autorul sesizării
invocă şi încălcarea art.120 din Constituţie, care prevede:
„Este obligatorie respectarea sentinţelor şi a altor hotărîri definitive
ale instanţelor judecătoreşti, precum şi colaborarea solicitată de acestea
în timpul procesului, al executării sentinţelor şi a altor hotărîri judecătoreşti definitive.”
A. Argumentele autorului sesizării
26. Autorul sesizării consideră că sintagma „cu propunerea de a executa benevol documentul executoriu în termen de 15 zile” din art.60 alin.(3)
şi prevederile alin.(31) din acelaşi articol al Codului de executare încalcă
prevederile constituţionale.
27. Autorul sesizării reţine că, potrivit prevederilor art.120 din Constituţie, este obligatorie respectarea sentinţelor şi a altor hotărîri definitive
ale instanţelor judecătoreşti, precum şi colaborarea solicitată de acestea
în timpul procesului, al executării sentinţelor şi a altor hotărîri judecătoreşti definitive.
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28. Principiul caracterului obligatoriu al hotărîrilor judecătoreşti definitive este consfinţit şi în art.16 din Codul de procedură civilă, care stipulează că hotărîrile, încheierile, ordonanţele şi deciziile judecătoreşti
definitive sînt obligatorii pentru toate autorităţile publice, asociaţiile
obşteşti, persoanele oficiale, organizaţiile şi persoanele fizice şi se execută cu stricteţe pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
29. Autorul sesizării invocă încălcarea principiului accesului liber la
justiţie, statuat de art.20 din Constituţie, afirmînd că, dacă amînarea procedurii de executare face imposibilă executarea, adică finalizarea actului
de justiţie, atunci şi accesul la justiţie este limitat.
30. Accesul la justiţie este un drept general, care cuprinde şi dreptul la
satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti.
31. În susţinerea poziţiei sale autorul sesizării invocă şi prevederile
art.6 din Convenţia Europeană, precum şi jurisprudenţa Curţii Europene, potrivit căreia executarea hotărîrilor judecătoreşti constituie parte integrantă a actului de justiţie, şi dacă, din anumite motive, amînarea procedurii de executare face imposibilă executarea hotărîrii judecătoreşti,
atunci devine absolut inutilă însăşi decizia instanţei.
B. Argumentele autorităţilor
32. În opinia prezentată de Preşedintele Republicii Moldova, modificările operate la art.60 din Codul de executare presupun accelerarea executării hotărîrilor instanţelor de judecată şi protejarea intereselor materiale atît ale creditorului, cît şi ale debitorului, care astfel are posibilitatea
să economisească sume importante de bani, pe care le-ar pierde în cazul
executării silite.
33. De asemenea, în opinia Preşedintelui ţării se susţine că termenul de 15 zile pentru executarea benevolă a hotărîrii judecătoreşti ţine
de procedura realizării accesului liber la justiţie. Astfel, stabilirea acestor
proceduri este de competenţa exclusivă a statului, cu condiţia ca acestea
să fie stabilite prin lege şi să nu îngrădească, direct sau indirect, judecarea echitabilă şi în termene rezonabile a cauzelor civile. Doar în cazul
în care statul ar stabili prin lege în exclusivitate executarea benevolă a
hotărîrilor judecătoreşti, s-ar crea situaţia de îngrădire a accesului liber
la justiţie.
34. În şedinţa publică reprezentantul Parlamentului, a menţionat că
acordarea termenului de executare benevolă în cadrul procedurii de executare silită nu contravine normelor constituţionale privind accesul liber
la justiţie şi caracterului obligatoriu al hotărîrilor judecătoreşti definitive.
Prevederile contestate din Codul de executare au rolul de a asigura eficienţa şi respectarea dispoziţiilor constituţionale ale articolului 20, articolului 46 şi articolului 120 din Constituţie.
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35. Termenul de graţie oferit pentru executarea benevolă nu diminuează rolul, importanţa şi efectele unui act judecătoresc, a cărui obligativitate persistă pentru debitor şi în această perioadă. Termenul de 15 zile
acordat pentru executare benevolă nu poate atinge însăşi existenţa dreptului sau a libertăţii prevăzute la art.20 şi art.120 din Constituţie şi nu este
în măsură să lipsească creditorul de garanţii suficiente pentru urmărirea
silită a bunurilor, soluţia executării benevole fiind una proporţională şi
necesară într-o societate democratică.
36. Concomitent, reprezentantul Parlamentului a invocat că scopul
particular al modificărilor operate la art.60 din Codul de executare a fost
protejarea debitorilor în cazul punerii în executare pe teritoriul Republicii Moldova a hotărîrilor judecătoreşti străine.
37. În opinia sa scrisă, Guvernul a menţionat că normele contestate
nu instituie o interdicţie, ci prevăd o procedură echitabilă în raport cu
scopul urmărit, or, scopul în sine este executarea actului judecătoresc,
indiferent dacă acest lucru se face benevol sau în mod silit.
38. Potrivit opiniei Guvernului, executarea silită este o procedură legală de realizare a drepturilor creditorului, recunoscute printr-un document executoriu, realizată prin intermediul executorului judecătoresc,
dacă debitorul nu-şi îndeplineşte benevol obligaţiile. În aceste condiţii,
caracterul executoriu al unei hotărîri judecătoreşti nu lipseşte debitorul
de dreptul său la executare benevolă, strict reglementată, a obligaţiilor
sale faţă de creditorul recunoscut printr-un document executoriu.
39. De asemenea, Guvernul afirmă că stipularea unei perioade de executare benevolă a hotărîrii judecătoreşti nu întîrzie efectele juridice ale
hotărîrii instanţei, deoarece aceasta nu schimbă caracterul executoriu al
hotărîrii judecătoreşti definitive şi nu modifică soluţia instanţei de judecată. La expirarea termenului de graţie oferit pentru executarea benevolă
statul intervine în mod coercitiv, dacă obligaţiile ce rezultă din acest act
ajunse la scadenţă nu sunt executate.
40. Concomitent, Guvernul precizează că un asemenea termen de
executare benevolă este prevăzut şi în cadrul procedurii contravenţionale, potrivit căreia amenda se achită de către contravenient în mod benevol în termen de 30 de zile de la data stabilirii ei, iar în cazul în care
amenda nu este achitată, instanţa de judecată, în decursul a 30 de zile
de la rămînerea definitivă a hotărîrii, trimite executorului judecătoresc
documentul executoriu pentru încasarea silită a amenzii (art.183, art.311
şi art.315 din Codul de executare).
41. Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti în opinia prezentată menţionează că prin acordarea debitorului a unui termen de 15 zile
pentru executare benevolă se creează o incertitudine în ceea ce priveşte
efectul hotărîrii judecătoreşti pronunţate în favoarea reclamantului.
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42. Concomitent, ea consideră că se admite prelungirea nejustificată
a neexecutării hotărîrii judecătoreşti şi ipso facto amînarea momentului
de la care aceasta îşi produce efectele juridice obligatorii.
43. În opinia Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, termenul de executare benevolă este de natură să impună condiţii nerezonabile privind exercitarea dreptului de acces la justiţie şi constituie o ingerinţă neproporţională cu scopul urmărit. Or, reglementările care vizează
nemijlocit respectarea dreptului de acces la justiţie şi conţinînd implicit
condiţii de exercitare sunt contrare normelor constituţionale şi internaţionale atunci cînd tind să-l anuleze sau să-l limiteze.
C. Aprecierea Curţii
1. Principii generale
44. Potrivit prevederilor articolului 20 din Constituţie, accesul liber la
justiţie este conceput ca dreptul oricărei persoane la satisfacţie efectivă
din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care
violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.
45. Curtea reţine că, în accepţiunea art.6 din Convenţia Europeană,
accesul liber la justiţie constituie o componentă a dreptului persoanei la
un proces echitabil, ceea ce reprezintă expresia principiului preeminenţei dreptului.
46. Curtea menţionează că potrivit Hotărîrii nr.14 din 15 noiembrie
2012 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Codul de
procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003:
„50. […] principul accesului liber la justiţie urmează a fi privit nu doar
ca o garanţie fundamentală pentru exercitarea efectivă a drepturilor şi
libertăţilor persoanei, ci şi ca o normă imperativă chemată să dea sens
noţiunii de „stat de drept”. Or, conform art.1 alin.(3) din Constituţie,
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.
51. Din perspectiva guvernării drepturilor şi libertăţilor fundamentale, este de menţionat că, potrivit art.15 din Legea Supremă, care garantează principiul universalităţii, cetăţenii Republicii Moldova beneficiază
de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi
şi au obligaţiile prevăzute de acestea.”
47. Curtea reţine că accesul liber la justiţie este un principiu complex,
cuprinzînd mai multe relaţii şi drepturi fundamentale, prin care se poate
garanta exercitarea lui deplină.
48. Un drept general, care garantează persoanelor accesul liber la justiţie, este dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecăto479

reşti competente împotriva actelor care violează drepturile legitime ale
persoanelor. Curtea observă că articolul 20 alin.(1) din Constituţie indică
în mod direct existenţa unei obligaţii pozitive din partea statului de a asigura dreptul la satisfacţie efectivă.
49. În acest context, Curtea evidenţiază similitudinea textului constituţional cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care statuează în
articolul 8:
„Orice persoană are dreptul să se adreseze în mod efectiv instanţelor
judiciare competente împotriva actelor care violează drepturile fundamentale ce îi sunt recunoscute prin Constituţie sau prin lege.”
50. Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene, accesul la justiţie semnifică nu doar posibilitatea juridică efectivă de a te adresa unui organ de
plină jurisdicţie pentru soluţionarea unei contestaţii şi obţinerea unei
satisfacţii, ci şi dreptul de a cere executarea hotărîrii obţinute.
51. Curtea reţine că, potrivit articolului 120 din Constituţie, respectarea sentinţelor şi a altor hotărîri definitive ale instanţelor judecătoreşti
este obligatorie. Caracterul obligatoriu al hotărîrilor judecătoreşti se exprimă prin obligativitatea executării acestora.
52. Curtea notează că, potrivit art.14 din Codul de procedură civilă,
hotărîrea judecătorească reprezintă actul de dispoziţie al instanţei judecătoreşti prin care se soluţionează fondul cauzei.
53. Anume prin obţinerea puterii de lucru judecat hotărîrile judecătoreşti definitive capătă semnificaţia de apărare a drepturilor, libertăţilor şi
intereselor ocrotite de lege.
54. În acest context, Curtea reţine şi prevederile art.16 din Codul de
procedură civilă, potrivit cărora hotărîrile judecătoreşti sînt obligatorii
pentru toate autorităţile publice, asociaţiile obşteşti, persoanele oficiale,
organizaţiile şi persoanele fizice şi se execută cu stricteţe pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Neexecutarea nemotivată a actelor judecătoreşti atrage răspunderea prevăzută de legislaţie.
55. La fel, conform art.255 din Codul de procedură civilă, hotărîrea
judecătorească se execută, în modul stabilit de lege, după ce rămîne definitivă, cu excepţia cazurilor de executare imediată după pronunţare.
56. Sub aspectul obligativităţii hotărîrii judecătoreşti s-a pronunţat şi
Curtea Europeană, care a statuat în jurisprudenţa sa că „dreptul la un
tribunal garantat de art.6 alin.1 din Convenţie ar fi iluzoriu, dacă ordinea
juridică internă a unui stat contractant ar permite ca o hotărîre judecătorească definitivă şi obligatorie să rămînă inoperantă în detrimentul unei
părţi. Executarea unei sentinţe, a oricărei instanţe, trebuie considerată ca
făcînd parte integrantă din „proces” în sensul art.6” (SC Ruxandra Trading contra Romîniei, Hornsby contra Greciei).
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57. În cauza Prodan contra Moldovei Curtea Europeană a reţinut că:
„52. […] Ar fi de neconceput ca articolul 6 § 1 să descrie în detaliu
garanţiile procedurale oferite părţilor aflate în litigiu – proceduri care
sunt echitabile, publice şi prompte – fără a proteja executarea hotărîrilor judecătoreşti; a interpreta articolul 6 ca referindu-se în exclusivitate la
accesul la o instanţă şi îndeplinirea procedurilor ar putea duce la situaţii
incompatibile cu principiul preeminenţei dreptului, pe care Statele Contractante şi-au asumat angajamentul să-l respecte atunci cînd au ratificat
Convenţia. Executarea unei hotărîri pronunţate de orice instanţă trebuie,
prin urmare, privită ca o parte integrantă a „procesului” în sensul articolului 6 (a se vedea Hornsby v.Greece, hotărîre din 19 martie 1997, Reports
1997-II, p.510, § 40).”
58. În context, Curtea consideră relevantă şi cauza Ruianu contra României, în care Curtea Europeană reaminteşte că:
65. [...] dreptul la justiţie, garantat de articolul 6, protejează în egală
măsură şi punerea în executare a hotărîrilor judecătoreşti definitive şi
obligatorii, care, într-un stat care respectă preeminenţa dreptului, nu pot
rămîne fără efect în defavoarea uneia din părţi. Prin urmare, executarea
unei hotărîri judecătoreşti nu poate fi împiedicată, anulată sau amînată
pe o perioadă lungă de timp (a se vedea hotărîrile Burdov împotriva Rusiei, cererea nr.59498/00, alin.34, din 7 mai 2002, nepublicată; Immobiliare
Saffi împotriva Italiei sus-menţionat, alin.63 şi 66, şi Hornsby împotriva
Greciei din 19 martie 1997, Culegere de hotărîri şi decizii 1997-II, p. 510511, alin.40).”
59. De asemenea, Curtea Europeană a constatat că o autoritate de stat
nu ar trebui să invoce ca pretext lipsa resurselor pentru a nu se conforma
unei hotărîri (Pasteli contra Moldovei, Sîrbu şi alţii contra Moldovei).
60. În contextul celor expuse şi în lumina constatărilor Curţii Europene, Curtea menţionează că dreptul la executarea unei hotărîri judecătoreşti constituie parte integrantă a dreptului de acces la justiţie.
61. Totodată, în Hotărîrea nr.14 din 15 noiembrie 2012, Curtea a reţinut că:
„58. […] prin prisma art.6 pct.1 din Convenţia Europeană, precum şi
prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene, dreptul de acces la justiţie nu
poate fi absolut, el poate implica limitări, inclusiv de ordin procedural, cît
timp acestea sînt rezonabile şi proporţionale cu scopul urmărit.
59. Curtea Europeană a statuat că, dincolo de limitele care circumscriu conţinutului acestui drept, există loc pentru restrîngeri aduse implicit.
60. Dreptul de acces la o instanţă de judecată impune, prin însăşi natura sa, a fi reglementat de către stat, reglementare care poate fi variabilă
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în timp şi spaţiu, în funcţie de nevoile şi resursele comunităţii şi ale indivizilor (Ashingdane contra Regatului Unit al Marii Britanii).
61. În jurisprudenţa sa Curtea Europeană a indicat că, în elaborarea unei astfel de reglementări, statele se bucură de o anumită marjă de
apreciere. Cu toate acestea, limitările nu trebuie să restrîngă dreptul de
acces într-atît, încît să fie atinsă însăşi substanţa sa.
62. În contextul celor elucidate, Curtea reţine că accesul la justiţie, ca
un aspect inerent al dreptului la un proces echitabil, nu poate fi perceput
în lipsa garanţiilor impuse de art.6 pct.1 din Convenţia Europeană, garanţii la care se poate renunţa numai în măsura invocată supra.”
2. Aplicarea principiilor în prezenta cauză
62. Curtea reţine că executarea unei hotărîri judecătoreşti reprezintă
ultima etapă a procesului judiciar şi constituie un drept consfinţit cumulativ de articolele 20 şi 120 din Legea Supremă. Un act executoriu neexecutat sau, altfel zis, o justiţie formală nu poate să asigure atingerea scopului de bază – protejarea drepturilor şi libertăţilor omului, proclamate
de actele normative naţionale şi internaţionale.
63. Efectul unei hotărîri judecătoreşti oferă creditorului dreptul de
a-şi satisface pe deplin creanţa şi incumbă obligaţia corelativă a debitorului de a executa dispozitivul hotărîrii.
64. Astfel, Curtea menţionează că, în vederea realizării sau stabilirii
drepturilor şi intereselor civile deduse judecăţii, procesul civil parcurge
două etape: judecata şi executarea silită, aceasta din urmă intervenind în
cazul hotărîrilor susceptibile de a fi puse în executare cu ajutorul forţei
coercitive a statului, în măsura în care debitorul nu-şi execută de bunăvoie obligaţia.
65. În contextul celor expuse, Curtea precizează că, întrucît este posibil ca debitorul să nu îndeplinească benevol obligaţia dispusă de instanţă, legiuitorul a instituit un ansamblu de mijloace procesuale pentru
realizarea efectivă de către creditor a dreptului statuat fie prin hotărîrea
instanţei de judecată, fie prin alt înscris, care are putere executorie.
66. Totodată, Curtea Europeană a notat:
„Nu este sarcina Curţii să stabilească dacă sistemul juridic intern este
capabil să garanteze executarea hotărîrilor pronunţate de către instanţe.
[...] este responsabilitatea fiecărui stat contractant să creeze un arsenal
juridic adecvat şi suficient pentru a asigura respectarea obligaţiilor pozitive care îi revin (Ruianu contra României; Ignaccolo-Zenide contra României)”.
67. Potrivit Curţii Europene:
„în cauze [...] în care se cer acţiuni de la un debitor persoană privată,
statul, în calitate de posesor al forţei publice, trebuie să acţioneze diligent
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pentru a asista creditorul în executarea hotărîrii judecătoreşti (Cebotari şi
alţii contra Moldovei; Fociac contra României).”
68. Curtea observă că, în termenii art.10 din Codul de executare, executarea silită reprezintă un ansamblu de măsuri, prin care creditorul realizează, prin intermediul executorului judecătoresc, cu concursul organelor de stat abilitate, drepturile sale, recunoscute printr-un document
executoriu, dacă debitorul nu-şi îndeplineşte benevol obligaţiile. Executarea silită începe prin sesizarea executorului judecătoresc în condiţiile
legii şi se efectuează prin orice formă, simultan sau succesiv, pînă la realizarea dreptului recunoscut prin documentul executoriu, pînă la achitarea dobînzilor, a penalităţilor sau a altor sume, acordate potrivit legii,
precum şi a cheltuielilor de executare.
69. În contextul celor expuse, Curtea notează că executarea silită a
unei hotărîri judecătoreşti intervine doar atunci cînd debitorul refuză să
execute benevol hotărîrea. Adică neexecutarea voluntară a unui titlu executoriu deschide calea executării silite.
70. La fel, Curtea menţionează că executarea silită este guvernată de
principiul disponibilităţii, în conformitate cu care aceasta din urmă se
declanşează doar la cererea creditorului prin prezentarea documentului executoriu, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art.256 din Codul de
procedură civilă şi art.15 din Codul de executare, prin care instanţa de
judecată prezintă din oficiu titlul executoriu spre executare imediat după
pronunţarea hotărîrii judecătoreşti.
71. Întrucît executarea hotărîrilor judecătoreşti este parte integrantă
a procesului judiciar, Curtea reţine că stabilirea regulilor de desfăşurare a
procesului de executare constituie o prerogativă exclusivă a legiuitorului,
care poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale
de procedură.
72. Astfel, Curtea observă că potrivit art.60 alin.(3) din Codul de executare: „În termen de 3 zile după primirea documentului executoriu, executorul judecătoresc emite o încheiere cu privire la intentarea procedurii
de executare, pe care o expediază părţilor în procedura de executare în
cel mult 3 zile de la emitere, cu propunerea de a executa benevol documentul executoriu în termen de 15 zile […]”.
73. Raportînd prevederile legale la normele constituţionale, Curtea
nu poate fi de acord cu alegaţiile autorului sesizării privind încălcarea
articolelor 20 şi 120 din Constituţie.
74. Curtea menţionează că principiul liberului acces la justiţie presupune posibilitatea neîngrădită a celor interesaţi de a-l utiliza în formele
şi în condiţiile prevăzute de lege.
75. Curtea reţine de principiu că acordarea posibilităţii debitorului de
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a executa benevol documentul executoriu înainte de a trece la executarea
silită a bunurilor acestuia reprezintă o formalitate necesară, stabilită în
interesul debitorului, pentru a-i acorda un răgaz în vederea îndeplinirii
obligaţiei care i se incumbă.
76. De asemenea, Curtea relevă că prevederile art.60 alin.(3) din Codul de executare, prin care se instituie un termen de executare benevolă a
hotărîrilor judecătoreşti, constituie o opţiune acordată de către legiuitor
debitorului pentru realizarea propriilor obligaţii pînă la aplicarea forţei
coercitive a statului.
77. În acelaşi timp, prin aceste prevederi debitorul este avertizat că,
dacă nu-şi execută de bunăvoie obligaţia, se va proceda la executarea silită a creanţei.
78. Totodată, Curtea notează că normele instituite prin Legea nr.5 din
15 ianuarie 2012 asigură proporţionalitatea între interesele creditorului,
care dispune de dreptul legitim de a pretinde realizarea propriei creanţe, şi interesele debitorului, căruia statul este ţinut, în egală măsură, să-i
acorde ocrotire.
79. La fel, Curtea reţine că scopul acestor reglementări a fost, pe de
o parte, facilitarea executării cu bună-credinţă şi în condiţii mai favorabile a creanţelor de către debitori, iar, pe de altă parte, prevenirea unor
eventuale abuzuri din partea creditorilor de rea-credinţă care evită înştiinţarea debitorului despre existenţa unei hotărîri judecătoreşti definitive, atunci cînd acesta din urmă din varii motive nu este în cunoştinţă de
cauză.
80. Concomitent, Curtea notează că, în lipsa unei norme care să consacre modalităţi de executare benevolă a hotărîrilor judecătoreşti, pot fi
declanşate proceduri individuale de executare silită, care, în mod inevitabil, ar avea ca efect blocaje, inclusiv în funcţionarea instituţiilor publice, în cazul în care statul apare în calitate de debitor.
81. Or, potrivit prevederilor Codului de executare, în cazul executării
silite, debitorul este obligat nu doar să efectueze acţiunile care rezultă din
documentul executoriu, dar şi să achite toate cheltuielile de executare.
82. În acest sens, Curtea menţionează Recomandarea CoE nr.(2003)
17 privind executarea hotărîrilor judecătoreşti, potrivit căreia:
„în timpul procedurii de executare, trebuie găsit un echilibru adecvat
între interesele creditorilor şi cele ale debitorilor, avînd în vedere prevederile art.6 şi 8 ale Convenţiei Europene.”
83. Concomitent, în virtutea caracterului unitar al procesului civil,
Curtea relevă, prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene, necesitatea
respectării garanţiilor ce caracterizează dreptul la un proces echitabil atît
în faza judecăţii, cît şi în faza executării silite.
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84. În jurisprudenţa sa Curtea Constituţională a notat că:
„[…] măsura restrictivă trebuie să fie prevăzută expres de lege, să aibă
la origine un temei legal şi să fie aplicată doar după expirarea termenului
de executare benevolă a titlului executoriu şi după întreprinderea unor
eforturi rezonabile pentru a percepe datoria prin alte mijloace, astfel, încît restricţia să fie o ultimă soluţie de natură a influenţa conduita şi responsabilitatea debitorilor pentru executarea titlurilor executorii” (Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.7 din 5 aprilie 2011).
85. În aceeaşi ordine de idei, şi Curtea Europeană a constatat că:
„limitarea accesului la justiţie în faţa Curţii de Casaţie are o justificare
rezonabilă, şi anume încurajarea executării benevole a hotărîrilor judecătoreşti” (cauza Bayle contra Franţei).
86. De asemenea, Curtea notează că termenul de 15 zile acordat pentru executarea benevolă nu este de natură să contravină principiului liberului acces la justiţie şi nici să încalce dreptul la un proces echitabil,
deoarece reglementarea de către legiuitor, în limitele competenţei ce i-a
fost conferită prin Constituţie, a condiţiilor de exercitare a unui drept –
subiectiv sau procesual – inclusiv prin instituirea unor termene, nu constituie o restrîngere a exerciţiului acestuia.
87. Mai mult, Curtea constată că modificările operate prin Legea nr.5
din 15 ianuarie 2012, prin care în art.60 din Codul de executare a fost
inclus termenul de „executare benevolă”, nu constituie o novaţie legislativă. Or, potrivit art.16 alin.(3) din Codul de executare: „Hotărîrile judecătoreşti în contencios administrativ se prezintă spre executare în decursul
a 30 de zile de la data expirării termenului de executare benevolă stabilit
de lege sau de instanţa de judecată”.
88. De asemenea, Curtea nu poate subscrie şi consideră eronată afirmaţia autorului sesizării că prin dispoziţiile contestate are loc amînarea
executării unei hotărîri judecătoreşti.
89. Curtea reţine că sensul sintagmei „amînarea executării” nu echivalează cu sensul sintagmei „executarea benevolă”, or, prin aceasta din
urmă debitorului i se acordă un termen de graţie pentru executarea voluntară a obligaţiilor.
90. Totodată, Curtea menţionează că, potrivit art.76 din Codul de executare, executorul judecătoresc poate amîna executarea la cererea unei
părţi sau din oficiu, ţinînd cont de interesele primordiale ale creditorului.
Astfel, Curtea concluzionează că pe perioada amînării executării executorul judecătoresc nu-i poate imputa debitorului executarea silită a obligaţilor care decurg din documentul executoriu.
91. Cu referire la art.60 alin.(31) din Codul de executare, potrivit căruia: „În cazul renunţării debitorului de a executa benevol documentul
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executoriu în termenul menţionat la alin.(3), executorul judecătoresc
continuă procedura de executare, expediind părţilor o încheiere în acest
sens [...]”, Curtea menţionează că, deşi întreaga procedură de executare
urmează a fi guvernată de principiul echităţii, această prevedere este de
natură să asigure celeritatea procedurii fără a omite aspectul constrîngerii, care primează în faza de executare silită, interesul final fiind acela ca
activitatea de realizare a dreptului recunoscut în faza judecăţii să nu fie
iluzoriu, iar activitatea instanţei să nu devină inutilă.
92. Concomitent, în lipsa încălcării normelor constituţionale invocate
de autorul sesizării, avînd în vedere prevederile cadrului legal existent,
prin care executarea benevolă a hotărîrii judecătoreşti este încorporată
în cadrul procedurii de executare silită, Curtea atestă o situaţie de contradicţie şi incoerenţă între unele prevederi ale Codului de executare, fapt
ce determină emiterea unei adrese către Parlament.
93. Astfel, pe de o parte, potrivit prevederilor art.70 alin.(2) din Codul
de executare, executorul judecătoresc urmează să întreprindă imediat
toate acţiunile necesare în vederea executării hotărîrii judecătoreşti, iar
pe de altă parte, este obligat să acorde debitorului, în cadrul procedurii
de executare silită deja intentată, un termen de 15 zile pentru executarea
benevolă a documentului executoriu.
94. Totodată, Curtea observă că, potrivit art.63 din Codul de executare, în scopul asigurării executării documentului executoriu, odată cu intentarea procedurii de executare, executorul judecătoresc este în drept:
a) să aplice sechestru pe mijloacele băneşti sau pe bunurile debitorului;
b) să interzică debitorului de a săvîrşi anumite acte; c) să interzică altor
persoane de a transmite debitorului bunuri sau de a îndeplini faţă de el
alte obligaţii. La fel, termenul dintre acţiunile complexe ce urmează a fi
întreprinse de executorul judecătoresc nu va depăşi 15 zile (art.70 alin.(2)
al Codului de executare).
95. Prin prisma celor invocate, Curtea consideră oportună instituirea
unei obligaţii în sarcina creditorului de a soma debitorul asupra executării benevole a documentului executoriu pînă la intentarea procedurii de
executare silită. De asemenea, acordarea prin lege a unui termen pentru
executarea benevolă a hotărîrii judecătoreşti pînă la intentarea procedurii de executare silită nu va permite excluderea reciprocă a acestor două
forme de executare, excludere care se atestă în prezent, reieşind din prevederile legale invocate supra.
96. Totodată, reieşind din argumentele precitate, Curtea menţionează că doar respectiva coliziune între norme, care afectează calitatea legii,
nu este în măsură să aducă atingere însăşi substanţei dreptului pretins a
fi încălcat.
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97. În lumina celor expuse, Curtea constată că adoptarea de către legiuitor a unor modificări ale normelor incidente în materia executării,
prin care se instituie procedura de executare benevolă a hotărîrii judecătoreşti, nu este de natură să restricţioneze dreptul la obţinerea unei satisfacţii echitabile, precum şi nu exclude obligativitatea hotărîrii judecătoreşti pentru debitor. Or, prin prisma articolului 120 din Legea Supremă,
obligativitatea hotărîrii judecătoreşti apare în momentul în care aceasta
devine definitivă şi nu este condiţionată de înaintarea de către creditor a
documentului executoriu către executorul judecătoresc.
98. Pornind de la obligaţia pozitivă a statului de a asigura executarea
hotărîrilor judecătoreşti, Curtea reţine că instituţia procesuală a „executării silite”, suplimentar obligaţiei debitorului de a executa benevol hotărîrea judecătorească din momentul în care aceasta devine definitivă,
constituie un instrument necesar care facilitează obţinerea de către creditor a drepturilor atribuite prin documentul executoriu.
99. În contextul celor menţionate, Curtea constată că sintagma „cu
propunerea de a executa benevol documentul executoriu în termen de 15
zile” din alin.(3) şi prevederile alin.(31) din art.60 al Codului de executare
nu aduc atingere articolelor 20 şi 120 din Constituţie.
II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 46 DIN CONSTITUŢIE
100. În opinia autorului sesizării, prevederile Codului de executare
supuse controlului constituţionalităţii încalcă articolul 46 alin.(1) din
Constituţie, potrivit căruia:
„(1) Dreptul la proprietate privată, precum şi creanţele asupra statului
sînt garantate.
[...]”.
A. Argumentele autorului sesizării
101. Autorul sesizării menţionează că prin art.60 alin.(3) şi alin.(31) se
limitează dreptul creditorului de proprietate asupra bunului său, drept
protejat de art.46 din Constituţie şi art.1 al Protocolului nr.1 la Convenţia
Europeană.
102. Astfel, în sesizare se relevă că în accepţiunea jurisprudenţei Curţii Europene drepturile băneşti recunoscute irevocabil prin hotărîri judecătoreşti reprezintă un „bun” în sensul art.1 din Protocolul nr.1 la Convenţia Europeană (Lelas contra Croaţiei, Kopecky contra Slovaciei).
B. Argumentele Curţii
103. Curtea reţine argumentele autorului sesizării privind atribuirea
la categoria de „bun” a dreptului la o creanţă certă care rezultă dintr-un
document executoriu.
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104. Astfel, Curtea consideră relevantă jurisprudenţa Curţii Europene, care statuează că despăgubirea recunoscută printr-o decizie definitivă şi executorie constituie un bun în sensul art.1 din Protocolul nr.1 la
Convenţia Europeană.
105. La fel, în cauza Prodan contra Moldovei Curtea Europeană reiterează că:
„59. [...] o „pretenţie” poate constitui un „bun” în sensul articolului 1
al Protocolului nr.1 la Convenţie, dacă ea este suficient de certă pentru a
fi executorie (a se vedea Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis v.
Greece, hotărîre din 9 decembrie 1994, Seria A nr.301-B, § 59).”
106. Concomitent, Curtea nu poate reţine pretenţiile autorului sesizării privind încălcarea dreptului de proprietate prin dispoziţiile contestate. De asemenea, se consideră a fi nepertinentă jurisprudenţa Curţii
Europene invocată în respectiva speţă.
107. Curtea Europeană califică drept atingere a dreptului reclamantului la respectarea bunurilor sale şi, respectiv, încălcare a dreptului de
proprietate doar situaţiile de neexecutare a hotărîrilor judecătoreşti într-un „termen rezonabil” garantat de art.6 alin.(1) din Convenţia Europeană (Ambruosi împotriva Italiei; Burdov împotriva Rusiei).
108. Potrivit Curţii Europene, rezonabilitatea duratei procedurilor trebuie evaluată în lumina circumstanţelor cauzei, cu referire la criteriile stabilite în jurisprudenţa sa, în special: complexitatea cauzei, comportamentul părţilor şi al autorităţilor care examinează cauza, precum şi obiectul
hotărîrii (Kormacheva contra Rusiei, § 51; Josan contra Moldovei).
109. Astfel, prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene, Curtea Constituţională observă că, de regulă, termenul de neexecutare a unei hotărîri judecătoreşti irevocabile ce depăşeşte 12 luni este considerat ca fiind
nerezonabil. În cauzele împotriva Republicii Moldova, în care Curtea a
constatat violarea art.1 al Protocolului nr.1 la Convenţia Europeană din
motivul neexecutării unei hotărîri judecătoreşti, termenul de neexecutare a variat între 12 luni şi 20 de zile (Deordiev şi Deordiev c. Moldovei) şi
aproape 10 ani (Mizernaia c. Moldovei).
110. În cauzele Ungureanu contra Moldovei şi Bulava contra Moldovei, Curtea Europeană a constatat că neexecutarea timp de 9 luni a unor
hotărîri judecătoreşti cu privire la restabilirea reclamantului la locul de
muncă şi, respectiv, de neexecutare timp de 7 luni şi 16 zile a unei hotărîri
judecătoreşti cu privire la achitarea salariului constituie o atingere adusă art.1 al Protocolului nr.1. Curtea Europeană a menţionat că cererile
ce privesc restabilirea la locul de muncă, precum şi achitarea salariului,
sunt de o „importanţă crucială” pentru reclamanţi şi că ele trebuie să
fie soluţionate „cu promptitudine”. În lumina circumstanţelor cauzelor
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date, termenele în care hotărîrile de judecată au fost executate nu au fost
considerate rezonabile.
111. Totodată, prin decizia Dumitriu şi alţii contra României, Curtea
Europeană a considerat că eşalonarea executării hotărîrilor definitive
privind drepturile salariale ale magistraţilor nu constituie o încălcare a
art.6 alin.1 şi a art.1 din Protocolul nr.1 la Convenţia Europeană în cazul
în care eşalonarea este aplicată pentru a salva echilibrul bugetar între veniturile şi cheltuielile publice, iar măsură respectivă poate fi considerată
că urmăreşte un scop de utilitate publică.
112. În contextul celor invocate supra, Curtea reţine că instituirea de
către legiuitor a termenului de 15 zile pentru executarea benevolă a hotărîrii judecătoreşti nu este de natură să încalce termenul rezonabil, asigură un just echilibru între mijloacele folosite şi scopul urmărit, respectînd
exigenţele unui stat de drept şi, prin urmare, nu aduce atingere substanţei
dreptului protejat de art.1 al Protocolului nr.1 la Convenţia Europeană.
113. Mai mult, Curtea reţine că şi în cazul intentării procedurii de
executare silită prevederile Codului de executare acordă executorului judecătoresc termene în care urmează a fi întreprinse acţiuni complexe.
Astfel, potrivit art.70 din Codul de executare:
„[…]
(2) Executorul judecătoresc urmează să întreprindă imediat toate acţiunile necesare în vederea executării hotărîrii judecătoreşti. Dacă legea
nu prevede altfel, termenul dintre acţiunile complexe ce urmează a fi întreprinse de executorul judecătoresc nu va depăşi 15 zile. Curgerea acestui termen se suspendă pe durata suspendării sau amînării executării,
strămutării procedurii de executare, imposibilităţii executorului judecătoresc de a acţiona din motive ce nu depind de voinţa sa, precum şi în
cazul în care nu au fost avansate cheltuielile necesare pentru efectuarea
actului următor.
(3) Cu acordul creditorului, termenul prevăzut la alin.(2) poate fi
prelungit.”
114. La fel, Curtea observă că, în scopul creării unui remediu intern eficient de apărare a drepturilor persoanei, la 21 aprilie 2011 Parlamentul a
adoptat Legea nr.87 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat
prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a
dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti.
115. Curtea Europeană, în decizia Balan contra Moldovei din 24 ianuarie 2012, s-a pronunţat asupra eficienţei noului remediu introdus prin
Legea nr.87, reamintind că:
„La soluţionarea acţiunilor înaintate în temeiul Legii nr.87, instanţele naţionale urmează să aplice criteriile Convenţiei de eficacitate potri489

vit abordării Curţii. Curtea a acceptat că Legea nr.87 a fost elaborată, în
principiu, pentru a examina chestiunea executării tardive a hotărîrilor
într-o manieră eficientă şi semnificativă, considerînd cerinţele Convenţiei. Deşi instanţele naţionale încă nu au stabilit o practică constantă, la
această etapă Curtea nu a văzut nici un motiv să creadă că noul remediu
nu ar oferi reclamanţilor posibilitatea de a obţine compensaţie adecvată
şi suficientă pentru acţiunile respective şi că nu ar oferi perspective rezonabile de succes.”
116. Avînd în vedere argumentele expuse supra, Curtea apreciază că
prevederile cuprinse la art.60 alin.(3) şi alin.(31) nu împiedică creditorul
să beneficieze de rezultatul benefic al litigiului său şi, prin urmare, nu
constituie o restrîngere a art.46 din Constituţie.
Din aceste motive, în temeiul articolelor 140 din Constituţie, 26 din
Legea cu privire la Curtea Constituţională, 6, 61, 62 lit.a) şi 68 din Codul
jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională
HOTĂRĂŞTE:
1. Se recunosc constituţionale sintagma „cu propunerea de a executa
benevol documentul executoriu în termen de 15 zile” din alineatul (3) şi
prevederile alineatului (31) din articolul 60 al Codului de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004.
2. Prezenta hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de
atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Chişinău, 15 ianuarie 2013.
Nr.1.
PCC-01/27a

Alexandru TĂNASE

Chişinău, 15 ianuarie 2013
Parlamentul Republicii Moldova

ADRESĂ
Prin Hotărîrea nr.1 din 15 ianuarie 2013, Curtea Constituţională a recunoscut constituţionale sintagma „cu propunerea de a executa benevol
documentul executoriu în termen de 15 zile” din alin.(3) şi prevederile
alin.(31) din articolul 60 al Codului de executare al Republicii Moldova
nr.443-XV din 24 decembrie 2004.
Curtea a constatat că dispoziţiile art.60 din Codul de executare, care
acordă părţilor în procedura de executare posibilitatea de a executa benevol documentul executoriu în termen de 15 zile de la primirea încheie490

rii cu privire la intentarea procedurii de executare silită, nu aduc atingere
normelor constituţionale.
Concomitent, în lipsa încălcării normelor constituţionale invocate de
autorul sesizării, avînd în vedere prevederile cadrului legal existent, prin
care executarea benevolă a hotărîrii judecătoreşti este încorporată în cadrul procedurii de executare silită, Curtea atestă o situaţie de contradicţie
şi incoerenţă între unele prevederi ale Codului de executare. Or, potrivit
art.10 din Codul de executare, executarea silită reprezintă un ansamblu
de măsuri, prin care creditorul realizează, prin intermediul executorului
judecătoresc, cu concursul organelor de stat abilitate, drepturile sale, recunoscute printr-un document executoriu, dacă debitorul nu-şi îndeplineşte benevol obligaţiile.
Astfel, pe de o parte, potrivit prevederilor art.70 alin.(2) din Codul de
executare, executorul judecătoresc urmează să întreprindă imediat toate acţiunile necesare în vederea executării hotărîrii judecătoreşti, iar pe
de altă parte, este obligat să acorde debitorului, în cadrul procedurii de
executare silită deja intentată, un termen de 15 zile pentru executarea
benevolă a documentului executoriu.
Totodată, Curtea observă că, potrivit art.63 din Codul de executare, în
scopul asigurării executării documentului executoriu, odată cu intentarea procedurii de executare, executorul judecătoresc este în drept: a) să
aplice sechestru pe mijloacele băneşti sau pe bunurile debitorului; b) să
interzică debitorului de a săvîrşi anumite acte; c) să interzică altor persoane de a transmite debitorului bunuri sau de a îndeplini faţă de el alte
obligaţii. La fel, termenul dintre acţiunile complexe ce urmează a fi întreprinse de executorul judecătoresc nu va depăşi 15 zile (art.70 alin.(2) al
Codului de executare).
Mai mult, Curtea reţine că norma cuprinsă la art.60 alin.(3) din Codul de executare este o normă generală, din care rezultă că executorul
judecătoresc acordă un termen pentru executarea benevolă a tuturor documentelor executorii. Concomitent, potrivit art.16 alin.(3) din Codul de
executare, hotărîrile judecătoreşti în contencios administrativ se prezintă spre executare după expirarea termenului de executare benevolă stabilit de lege sau de instanţa de judecată.
Astfel, în lumina celor invocate, Curtea consideră oportună instituirea
unei obligaţii în sarcina creditorului de a soma debitorul asupra executării benevole a documentului executoriu pînă la intentarea procedurii de
executare silită. De asemenea, acordarea prin lege a unui termen pentru
executarea benevolă a hotărîrii judecătoreşti pînă la intentarea procedurii de executare silită nu va permite excluderea reciprocă a acestor două
forme de executare, excludere care se atestă în prezent, reieşind din prevederile legale invocate supra.
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În temeiul articolului 79 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea
consideră necesară soluţionarea acestor probleme de către Parlament.
De asemenea, Curtea solicită Parlamentului să examineze, în conformitate cu prevederile articolului 281 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării
acesteia în termen de 3 luni.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Alexandru TĂNASE

OPINIE SEPARATĂ

expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea
şi art.67 din Codul jurisdicţiei constituţionale
În cadrul deliberărilor asupra Hotărîrii nr.1 din 15 ianuarie 2013, prin
care Curtea a recunoscut constituţionale prevederile alin.(3) şi alin.(31)
din articolul 60 al Codului de executare al Republicii Moldova, am ajuns
la o altă concluzie, din care cauză expun prezenta opinie separată.
1. Consider că prevederile alin.(3) şi alin.(31) din articolul 60 al Codului de executare al Republicii Moldova contravin principiilor clarităţii
şi previzibilităţii legii şi, deci, art.23 din Constituţie, deoarece termenul
de 15 zile, instituit prin aceste prevederi, vine în contradicţie directă cu
scopul reglementării instituţiei executării silite. Instituirea unui termen
de executare benevolă în cadrul procedurii de executare silită prin sine
însăşi reprezintă o contradicţie. Consider că amînarea prin lege pentru
încă 15 zile a procedurii de executare silită creează o incertitudine pentru
creditor, care se adresează executorului judecătoresc să efectueze executarea silită. Nefiind formulată cu suficientă precizie, norma nu permite persoanei să decidă asupra conduitei sale şi să prevadă consecinţele
acesteia.
În aspectul menţionat, Curtea nu a dat dovadă de consecvenţă în raport cu propria jurisprudenţă. Astfel, în Hotărîrea nr.26 din 23.11.2010,
prin care au fost declarate neconstituţionale unele prevederi ale art.63
din CPP, Curtea a menţionat:
„Pentru a corespunde celor trei criterii de calitate – accesibilitate, previzibilitate şi claritate – norma de drept trebuie să fie formulată cu suficientă precizie, astfel încît să permită persoanei să decidă asupra conduitei
sale şi să prevadă, în mod rezonabil, în funcţie de circumstanţele cauzei,
consecinţele acestei conduite. În caz contrar, cu toate că legea conţine o
normă de drept care aparent descrie conduita persoanei în situaţia dată,
persoana poate pretinde că nu-şi cunoaşte drepturile şi obligaţiile. Într-o
astfel de interpretare, norma ce nu corespunde criteriilor clarităţii este
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contrară art.23 din Constituţie, care statuează obligaţia statului de a garanta fiecărui om dreptul de a-şi cunoaşte drepturile.”
Contrar acestei jurisprudenţe şi în pofida faptului că CtEDO consideră claritatea şi previzibilitatea legii ca principii de bază pentru protecţia
drepturilor fundamentale, Curtea a menţionat această „contradicţie” la
§92-93, dar nu a recunoscut-o incompatibilă cu Legea Supremă.
2. Nu pot subscrie la concluzia enunţată în §87 al hotărîrii, potrivit căreia procedura executării în contenciosul administrativ este echivalentă
cu cea contestată. Or, în contenciosul administrativ, conform art.16 din
Codul de executare, executarea benevolă se declanşează pînă la prezentarea hotărîrii judecătoreşti spre executare silită.
De asemenea, consider inacceptabilă invocarea în §84 a Hotărîrii Curţii Constituţionale nr.7 din 5 aprilie 2011 în contextul respectiv.
Fragmentul citat din practica CtEDO a fost invocat de Curte pentru a se
recunoaşte necesitatea instituirii procedurii de executare benevolă, însă
aceasta trebuie să preceadă declanşarea procedurii de executare silită
(aşa cum propune Curtea, în adresa sa, expediată Parlamentului, să fie
modificat Codul de executare). Or, procedura aplicabilă actualmente
este alta. Mai mult ca atît, în Hotărîrea nr.7 din 5 aprilie 2011 exemplul
invocat din jurisprudenţa CtEDO vine să susţină argumentele privind
necesitatea întreprinderii măsurilor restrictive pentru a nu permite debitorului să părăsească ţara, după care să fie aplicată procedura executării
silite, pentru care motiv jurisprudenţa respectivă nu are nici o relevanţă
pentru cauza dată.
3. Curtea a recunoscut neclaritatea prevederilor contestate în adresa
ataşată la hotărîre, remisă Parlamentului, arătînd căile de înlăturare a deficienţelor. Susţin soluţia propusă în §95 al hotărîrii, dar sunt de părere că
adresa Curţii, indicînd soluţia concretă, prin care pot fi lichidate lacunele
legii, comportă semnificaţia unei iniţiative legislative, ceea ce contrazice
normele constituţionale referitoare la competenţa Curţi Constituţionale.
În sensul enunţat, sunt de părere că, pentru a garanta respectarea
principiilor constituţionale ale clarităţii şi previzibilităţii legii şi pentru a
nu leza drepturile persoanei, norma care generează incertitudinea legală
trebuie anulată prin declararea ei neconstituţională. În caz contrar, orice
contradicţie cu Constituţia ar putea fi atribuită la lacune legislative, ceea
ce ar fi în dezacord cu art.79 din Codul jurisdicţiei constituţionale, care
prevede ca temei pentru adresă doar lacunele în legislaţie.
4. Avînd în vedere că procedura executării silite a fost instituită în
special pentru satisfacerea pretenţiilor creditorului, imprevizibilitatea
normei contestate devine evidentă în contextul avantajelor oferite debitorului, recunoscut în această calitate printr-o hotărîre judecătorească
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definitivă. În acest sens, este inexplicabilă raţiunea prevederilor contestate, în condiţiile în care, după epuizarea termenelor prescrise pentru
stingerea benevolă a datoriei şi după un proces îndelungat de judecată,
în care debitorul nu a dorit să se conformeze cerinţelor legale ale creditorului, lui i se mai acordă un termen de graţie.
Nu poate fi trecut cu vederea nici faptul că amînarea pentru un nou
termen a executării angajamentelor materiale poate cauza creditorului
prejudicii grave, uneori soldate cu falimentarea sa. Instituirea termenului în cauză ar fi fost justificată numai în cazul dacă ar fi devansat declanşarea procedurii executării silite a creanţei.
Mai mult ca atît, din momentul adresării către executorul judecătoresc, creditorul suportă cheltuielile pentru orice acţiune întreprinsă de
acesta, inclusiv pentru perfectarea somaţiei adresată debitorului privind
executarea benevolă a hotărîrii. Acest fapt pune creditorul într-o situaţie
inechitabilă în raport cu debitorul şi poate genera un nou litigiu privind
plata cheltuielilor de executare. Or, în cazul executării benevole a hotărîrii de către debitor, creditorul, care a obţinut cîştig de cauză, dispunînd
de o hotărîre judiciară definitivă în favoarea sa, nu poate fi obligat să
achite aceste cheltuieli. Însă nici debitorului nu i se poate imputa această
obligaţie, deoarece a executat creanţa benevol.
5. Neconformitatea normei contestate sub aspectul principiilor previzibilităţii şi clarităţii legii rezultă şi din faptul că termenul de 15 zile
pentru executarea benevolă a titlului executoriu nu prevede nici o excepţie. Aceasta contrar situaţiilor privind executarea imediată a hotărîrilor judiciare, reglementate de art.256 din CPC, precum plata pensiei de
întreţinere ş.a., care sunt de necesitate vitală. Deoarece actul de dispoziţie devine obligatoriu doar începînd cu cea de-a 16-a zi după adoptare
(eliberarea documentului executoriu), amînarea momentului de la care
hotărîrea definitivă începe a-şi produce efectele vine în contradicţie cu
art.20 din Constituţie, echivalînd cu încălcarea termenului rezonabil de
exercitare a justiţiei. Executarea silită fiind o parte a procesului de înfăptuire a justiţiei, amînarea executării în realitate echivalează cu amînarea
finalizării actului de justiţie. În acest mod, neexecutarea în termen a hotărîrilor judecătoreşti poate avea consecinţe grave prin prisma respectării dreptului la un proces echitabil, fapt recunoscut de CtEDO în mai
multe cauze împotriva Republicii Moldova.
6. Prin amînarea procedurii de executare pentru un termen de 15 zile,
prevederile respective intră în contradicţie şi cu art.120 din Constituţia
Republicii Moldova, care stipulează obligativitatea respectării hotărîrilor
definitive ale instanţelor judecătoreşti. Această normă constituţională nu
admite excepţii în domeniul executării silite, de aceea orice amînare a
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executării nu poate avea caracter obligatoriu, urmînd să fie stabilită în
funcţie de circumstanţele reale ale cauzei şi să fie susceptibilă de atac în
justiţie.
7. Amînînd executarea hotărîrii judecătoreşti definitive pentru un
termen de 15 zile, norma contestată din Codul de executare restrînge
dreptul de proprietate al creditorului asupra bunurilor sale. Mai mult ca
atît, norma creează teren pentru eschivarea debitorului de la executarea
titlului executoriu şi, deci, satisfacerea creanţelor, oferindu-i realmente
posibilitatea să-şi înstrăineze bunurile.
8. Sunt de părere că atît legislatorul, cît şi Curtea au ignorat Recomandarea Comitetului de Miniştri nr.17 (2003) privind executarea hotărîrilor
judecătoreşti. În acest context, voi sublinia că pentru un drept dobîndit
în instanţa de judecată şi dat spre executare „orice întîrziere a producerii
efectelor sale poate transforma acest drept într-unul inoperant şi iluzoriu, în detrimentul uneia din părţi”, în cazul dat – al intereselor creditorului. De asemenea, orice amînare „trebuie să fie subiect de analiză din
partea unui judecător (cap.III, pct.1, lit.f)” şi să nu fie obligatorie pentru
toţi, aşa cum prevăd normele contestate.
În baza celor expuse, consider că prevederile contestate ale Codului
de executare trebuiau să fie recunoscute neconstituţionale de Curtea
Constituţională.
JUDECĂTORUL CURŢII CONSTITUŢIONALE
15 ianuarie 2013.

Victor PUŞCAŞ

COMENTARIU
la Opinia Separată din 15.01.2013
Au fost contestate conţinutul normelor din alin.(3) si (31) al art.60 din
Codul de executare: „(3) În termen de trei zile după primirea documentului executoriu, executorul judecătoresc emite o încheiere cu privire la
intentarea procedurii de executare pe care o expeediază părţilor în procedura de executare în cel mult trei zile de la emitere, cu propunerea de a
executa benevol documentul executoriu în termen de 15 zile. La încheierea cu privire la intentarea procedurii de executare va fi anexat borderoul
de calcul al cheltuielilor executare legate de plata taxei de intentare şi de
arhivare a dosarului de executare; (31) În cazul renunţării debitorului de
a executa benevol documentul executoriu în termenul menţionat la alin.
(3), executorul judecătoresc continuă procedura de executare expediind
părţilor o încheiere în acest sens, însoţită de borderoul de calcul al altor
cheltuieli de executare, cu menţiunea ca suma acestora care urmează a fi
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incasată de la debitor se va stabili ulterior în condiţiile legii, iar debitorul
îi va expedia şi copia certificată de executorul judecătoresc de pe documentul executoriu”.
In Opinia Separată a Judecătorului constituţional de a declara normele contestate neconstituţionale, se face referire la:
– Lipsa accesibilităţii, previzibilităţii şi clarităţii normelor contestate;
– Lipsa de consecvenţă a CC RM în raport cu propria jurisprudenţă;
– Ignorarea recomandării Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei (nr.17-2003).
Articolul 60 din Legea nr.443 din 24.12.2004 după pronunţarea hotărîrii CC RM, a suferit mai multe modificări introduse prin legile: nr.42 din
27.03.2014, nr.191 din 23.09.2016 şi nr.17 din 05.04.2018.
În redacţia actuală alin.(3) şi (31) au următorul conţinut:
(3) În termen de 3 zile după primirea documentului executoriu, executorul judecătoresc emite o încheiere cu privire la intentarea procedurii
de executare, pe care o expediază părţilor în procedura de executare în cel
mult 3 zile de la emitere, şi propune debitorului de a executa documentul
executoriu în termen de 15 zile, fără să întreprindă acţiuni de punere în
executare a documentului executoriu. La încheierea cu privire la intentarea procedurii de executare va fi anexat borderoul de calcul al cheltuielilor
de executare legate de plata taxei de intentare şi de arhivare a dosarului
de executare. Debitorului i se va expedia şi copia documentului executoriu, certificată de executorul judecătoresc. Curgerea termenului începe
din momentul comunicării debitorului a încheierii cu privire la intentarea
procedurii de executare în condiţiile art.67 din prezentul cod.
(31 ) În cazul documentelor executorii cu executare imediată, cu excepţia celui menţionat la art.27 din prezentul cod, executorul judecătoresc propune debitorului executarea documentului executoriu în termen
de 3 zile, fără întreprinderea acţiunilor de punere în executare a documentului executoriu în acest termen.”
Compararea normelor anterioare cu cele modificate ulterior, permit să concluzionăm, că CC RM era obligată să declare neconstituţionale normele contestate.
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OPIINIA SEPARATĂ A JUDECĂTORULUI CONSTITUŢIONAL
ÎN REPUBLICA MODLOVA
(analiza juridică comparată)
Valeriu KUCIUK
Dr în drept, Lector univ.

ABSTRACT
Autorul cercetează instituţia opiniei separate în procedurile constituţionale ale Republicii Moldova, efectuând un studiu comparativ, şi
elucidând diverse aspecte ale practicii internaţionale de utilizare a instituţiei opiniei separate din sfera jurisdicţiei constituţionale, dar şi celei
ordinare – penale şi civile. Analizând legislaţia care guvernează instituţia
opiniei separate a judecătorului, autorul argumentează teza că opinia separată este un indicator expres al independenţei judecătorului. Pe baza
studiului efectuat, autorul prezintă concluzii şi propuneri pentru modificarea normelor relevante din legislaţia procesuală constituţională, dar şi
a celei contravenţionale, penale şi civile a Republicii Moldova.
Cuvinte cheie – opinia separată, independenţa judecătorului, procedură constituţională, cadru legal, lege-ferenda.
The author investigates the instituţion of the separate opinion in the
constituţional procedures of the Republic of Moldova, elaborated a comparative study, and elucidating various aspects of the internaţional practice of using the instituţion of the separate opinion from the sphere of
constituţional jurisdiction and the ordinary process – criminal and civil.
Analyzing the legislation governing the instituţion of the judge’s separate opinion, the author argues the thesis that the separate opinion is an
express indicator of the judge’s independence. Based on the study, the
author presents conclusions and proposals for the modification of the relevant norms of the constituţional procedural law, the criminal and civil
law of the Republic of Moldova.
Key-words – separate opinion, judgment, independence of judge,
constituţional procedure, legal framework, lex ferenda.
I. Bazele constituţionale şi legislative
ale opiniei separate a judecătorului în Republica Moldova
Conform prevederilor Constituţiei Republicii Moldova231 (în continuare Constituţia RM), „justiţia se înfăptuieşte în numele legii numai de
instanţele judecătoreşti”, iar „judecătorii instanţelor judecătoreşti sînt independenţi, imparţiali şi inamovibili, potrivit legii”.
231

Art.114 și art.116 alin.(1) ale Constituției Republicii Moldova
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Totodată, referitor la justiţia constituţională, prevederile Constituţiei
RM232 statuează expres, că „Curtea Constituţională este independentă de
orice altă autoritate publică şi se supune numai Constituţiei”, iar „judecătorii Curţii Constituţionale sînt inamovibili pe durata mandatului, independenţi şi se supun numai Constituţiei”.
Conform acestor prevederi constituţionale, este cert, că în procesul înfăptuirii justiţiei, judecătorul este independent şi supus numai legii, iar judecătorul constituţional fiind independent se supune numai Constituţiei.
Astfel, prevederile constituţionale îl obligă pe magistrat să-şi formeze
opinia sa intima şi strict individuală pe marginea oricărui subiect juridic
examinat la Curte sau în instanţa de judecată ordinară, indiferent de natura juridică a cazului – fie dosar civil sau penal, cauză contravenţională,
contencios administrativ sau constituţional.
Este de menţionat cu referire la subiectul dat, că normele constituţionale sus menţionate sunt dezvoltate în legislaţia constituţională, în cea
civilă, contravenţională şi penală a Republicii Moldova.
În aşa mod, legislaţia privind jurisdicţia constituţională233 statuează,
că judecătorii Curţii Constituţionale sânt independenţi în exercitarea
mandatului şi se supun numai Constituţiei, şi ei nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru voturile sau opiniile exprimate în exercitarea mandatului. Însă, judecătorul constituţional nu este în drept să se eschiveze
sau să se abţină de la votare, or în cazul în care dânsul are o opinie separată, ea poate fi anexată, la cerere, la actul adoptat.
De asemenea, Codul jurisdicţiei constituţionale prevede234, că judecătorul Curţii Constituţionale care nu este de acord cu hotărârea pronunţată sau cu avizul emis, poate să-şi expună în scris opinia sa separată, iar la
cererea acestuia, opinia lui separată poate fi anexată la actul adoptat.
Este necesar de avut în vedere, că la pronunţarea hotărârii sau a avizului Curţii Constituţionale care de regulă se pronunţă în aceeaşi şedinţă, după deliberarea judecătorilor, preşedintele şedinţei nu divulgă rezultatele votării, cu excepţia cazurilor când vreun judecător are opinie
separată. În astfel de cazuri, după pronunţarea hotărârii sau a avizului,
poate fi dată citirii şi opinia separată.
Totodată, analizând comparat subiectul cercetat, constatând mai
multe aspecte similare, totuşi în legislaţia privind instanţele ordinare,
putem constata o altă situaţie.
Aşa, similitudinea este oferită de acelaşi înalt statut juridic al magis232
233

234

Art.134 alin.(2) și art.137 ale Constituției Republicii Moldova
Art.13 și art.27 alin.(5) ale Legii cu privire la Curtea Constituţională nr. 317-XIII din
13.12.1994, Monitorul Oficial al R.Moldova nr.8/86 din 07.02.1995
Art.67 și art.70 alin.(1) ale Legii „Codul jurisdicţiei constituţionale” nr. 502-XIII din
16.06.95, Monitorul Oficial al R.Moldova nr.53-54/597 din 28.09.1995
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tratului, statut stabilit expres în legislaţia naţională235. Or, legea garantează independenţa judecătorului asigurând-o în primul rând prin:
a) procedura de înfăptuire a justiţiei;
b) procedeul de numire, suspendare, demisie şi eliberare din funcţie;
c) declararea inviolabilităţii lui;
d) secretul deliberărilor şi interzicerea de a cere divulgarea lui;
e) stabilirea răspunderii pentru lipsa de stimă faţă de judecată, judecători şi pentru imixtiune în judecarea cauzei;
f) alocarea resurselor adecvate pentru funcţionarea sistemului judiciar, crearea de condiţii organizatorice şi tehnice favorabile activităţii instanţelor judecătoreşti;
g) asigurarea materială şi socială a judecătorului;
h) alte măsuri, prevăzute de lege.
Totodată, magistratul este inamovibil pe întreaga perioadă a exercitării funcţiilor sale, ţinând cont de faptul că exercitarea mandatului său
propriu-zis din momentul desemnării respective, are loc pe întreg parcursul vieţii sale profesionale, până la pensionare. De asemenea, judecătorul nu poate fi tras la răspundere pentru opinia sa exprimată în înfăptuirea justiţiei şi pentru hotărârea pronunţată, dacă nu va fi stabilită prin
sentinţă definitivă, vinovăţia lui de abuz criminal, inclusiv pronunţarea
cu bună ştiinţă a unei sentinţe, decizii, încheieri sau hotărâri judecătoreşti contrare legii236.
De asemenea, la rândul ei şi legislaţia procesuală civilă stabileşte
că toate dosarele judecate sunt examinate colegial, de aceia toate problemele care apar la judecarea cauzei se soluţionează colegial cu votul
majorităţii judecătorilor. Nici un judecător nu are dreptul să se abţină de
la vot. Preşedintele şedinţei de judecată votează ultimul. Judecătorii se
bucură de drepturi egale în soluţionarea problemelor care apar în examinarea cauzei şi emiterea hotărârii.
Totodată, „judecătorul care nu este de acord cu hotărârea majorităţii
semnează hotărârea, dar este în drept să expună în scris opinie separată, care se înmânează preşedintelui şedinţei şi se anexează la dosar. Opinia separată nu se anunţă şi nu se citeşte în şedinţa de judecată, iar apoi,
aceasta se anexează la dosar. Este important, că norma legală prevede că
„după semnarea hotărârii, nici un judecător nu poate reveni asupra opiniei sale.”237
235

236
237

Art. și art. alin.(1) ale Legii cu privire la statutul judecătorului nr. 544-XIII din 20.07.1995.
Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.15-17/63 din 22.01.2013
Art.307 din
Art.48, art.236 alin.(2) și art.238 alin.(5) ale Legii „Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30.05.2003, Republicat în Monitorul Oficial al R.Moldova
nr.285-294/436 din 03.08.2018
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În acelaşi mod, legislaţia procesuală penală 238 indică, că la înfăptuirea justiţiei în cauzele penale, judecătorii sânt independenţi şi se supun
numai legii, judecând cauzele penale pe baza legii şi în condiţii care exclud orice presiune asupra lor.
Totodată, judecătorul va judeca materialele şi cauzele penale conform
şi propriei convingeri, bazate pe probele cercetate în procedura judiciară respectivă. Importanţa propriei convingeri devine clară la deliberare
care se petrece sub conducerea preşedintelui şedinţei. Deliberând toate
chestiunile prevăzute de lege care urmează să fie soluţionate, completul
de judecată vizavi de fiecare chestiune, urmează să formuleze astfel ca
să se poată da răspuns afirmativ sau negativ. Legea penală stabileşte că
hotărârea completului de judecată se ia, de regulă, în unanimitate. Dar în
cazul în care pe chestiunea deliberată unanimitatea nu poate fi obţinută,
hotărârea se ia cu majoritatea de voturi. Şi totodată, „dacă din deliberare
rezultă mai mult decât două păreri, judecătorul care opinează pentru soluţia cea mai severă trebuie să se alăture celei mai apropiate de părerea
sa”. Este expres stabilit că „nimeni dintre judecători nu are dreptul să se
abţină la nici una din chestiunile care se soluţionează, însă în toate cazurile – preşedintele completului de judecată votează ultimul”.
Urmare votării, hotărârea motivată se semnează de către toţi judecătorii care au participat la deliberare, iar în cazul în care unul din judecătorii completului de judecată are o opinie separată, el o expune în scris,
motivând-o, totodată fiind obligat să semneze hotărârea adoptată cu
majoritatea de voturi. Dar dacă unul dintre judecătorii completului de
judecată nu are posibilitatea de a semna hotărârea, în locul lui semnează
preşedintele şedinţei, iar dacă şi acesta este în imposibilitate de a semna,
în locul lui semnează preşedintele instanţei, în hotărâre menţionându-se
cauza imposibilităţii de a semna.
De asemenea, la pronunţarea hotărârii, dacă, la adoptarea hotărârii, a
fost expusă o opinie separată, despre aceasta se informează cei prezenţi
la pronunţare, iar opinia se anexează la hotărâre. În acest context, este
important faptul că la întocmirea sentinţei, sentinţa se semnează de toţi
judecătorii care au participat la adoptarea ei, unde judecătorul care are
opinie separată semnează şi el.
Proceduri similare celei penale stabileşte şi legislaţia contravenţională239 care indică, că cauza contravenţională se judecă în şedinţă publică
238
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Art.26 alin.(1) și (2), art.339, art.340 și art.392 alin.(3) ale Legii Codul de procedură penală al Republicii Moldova (Partea specială) nr. 122-XV din 14.03.2003, Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.248-251/699 din 05.11.2013
Art.394 alin.(1) și (2), și art.472 alin.(6) ale Legii Codul contravenţional al Republicii
Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008, Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.7884/100 din 17.03.2017
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sau în şedinţă închisă, conform prevederilor respective ale Codului de
procedură penală, iar în cadrul procesului contravenţional, instanţa de
judecată se va conduce şi va aplică corespunzător prevederile aceluiaşi
Cod de procedură penală. Codul contravenţional doar specifică, că decizia semnată de membrii completului de judecată, inclusiv de judecătorul
care are opinie separată, se pronunţă în şedinţă.
Este de menţionat, că şi în procedura administrativă, există procedura opiniei separate, or conform prevederilor Codului administrativ240,
modul de îndeplinire a cerinţelor legale privind cvorumul şi majoritatea
necesară emiterii unui act administrativ individual de către organele colegiale, se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de către persoana
care prezidează şedinţa, sau de altă persoană competentă potrivit legii,
unde opiniile minoritare se consemnează separat.
În concluzia celor susmenţionate putem afirma următoarele:
– în concordanţă cu principiul juridic par in parem non habet imperium (o putere nu poate fi supusă jurisdicţiei altei puteri), membrii colegiului judiciar utilizează drepturi egale;
– judecătorul evaluează probele şi deduce concluziile sale în funcţie
de propria şi intima sa convingere, fiind ghidat de lege şi practica jurisdicţională, or este firesc şi posibil ca în examinarea cazului/dosarului, un
anumit judecător să nu fie de acord cu evaluarea probelor făcute sau cu
concluziile deduse de alţi judecători, fapt care îl va conduce la o opinie
diferită de alţi magistraţi;
– legislaţia naţională a Republicii Moldova, în condiţiile expuse mai
sus, permite judecătorului să îşi exprime în scris opinia sa separată. Anume acest fapt subliniază independenţa judecătorului, or conform prevederilor legale – opinia judecătorului trebuie să fie bazată exclusiv pe lege
şi intima sa convingere;
– judecătorul, contrar dezacordului său cu opinia majorităţii, este
obligat de legiuitor să semneze hotărârea (sentinţa) adoptată de majoritatea judecătorilor. Deci, contrar voinţei sale, judecătorul este obligat să
semneze o sentinţă (sau o hotărâre) cu care nu este de acord;
– la semnarea unei hotărâri cu care judecătorul semnatar nu este de
acord, în opinia noastră ar exista o încălcare expresă a principiului independenţei judecătorilor, întrucât acţiunea specifică a principiului independenţei judecătorilor în timpul unei şedinţe, este dreptul judecătorului să-şi exprime opinia sa care poate fi diferită de opinia altor judecători,
iar semnarea hotărârii adoptate poate nuliza opinia sa separată, demonstrând publicului o unanimitate de voturi inexistentă de fapt;
240

Art.117 al Legii „Codul administrativ al Republicii Moldova” nr. 116 din 19.07.2018. Publicat în Monitorul Oficial nr.309-320/466 din 17.08.2018
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– judecătorul care are dreptul de a-şi exprima opinia sa în dezacord
cu opinia majoritară şi ulterior fiind obligat să semneze un act judiciar cu
care nu este de acord, indică o afectare a principiilor juridice (principiul
drepturilor egale ale judecătorilor şi principiul independenţei) şi denotă
expres faptul, că acest judecător nu poate fi considerat independent în
condiţiile obligării lui să semneze hotărâri judecătoreşti cu care este în
dezacord;
– pe lângă încălcarea principiilor juridice respective, obligarea unui
judecător cu o altă opinie să semneze o decizie contrar voinţei sale, ar
putea induce în eroare părţile din proces, dar şi opinia publică, creându-se impresia privind existenţa unei opinii unanime a instanţei ;
– dat fiind faptul existenţei diferitor proceduri de anunţare publică
a opiniei separate (în dependenţă de natura juridică a dosarului – civil, penal, etc,), este neclară temeiul voinţei legiuitorului, aspect care
indică la discriminare juridică prin existenţa diferitor reglementări şi
norme de drept cu toate că suntem în prezenţa aceloraşi situaţii procesuale similare;
– legislaţia naţională civilă prevede, că „Completul de judecată deliberează în secret. Divulgarea deliberărilor este interzisă”241. Totodată, art.26
alin.(1) şi (2) CPP al RM stabileşte că „la înfăptuirea justiţiei în cauzele
penale, judecătorii sânt independenţi şi se supun numai legii. Judecătorii
judecă cauzele penale pe baza legii şi în condiţii care exclud orice presiune
asupra lor. Or, judecătorul judecă materialele şi cauzele penale conform
legii şi propriei convingeri bazate pe probele cercetate în procedura judiciară respectivă”.
Având în vedere intenţia certă a legiuitorului de a asigura secretul deliberării şi a exclude orice presiuni asupra judecătorului, totuşi, legiuitorul sacrifică opinia separată a judecătorului, care nu are în legislaţie
un statut juridic sigur şi cert, egalitar şi proporţional, admiţând totodată
afectarea unui set întreg de principii juridice fundamentale (principiile
independenţei judecătorului, egalităţii judecătorilor, a înfăptuirii justiţiei, a aplicării aceloraşi soluţii juridice pentru cazuri similare).
În aşa mod, legiuitorul de fapt formulează o colizie juridică între normele de drept care asigură secretul deliberărilor, independenţa judecătorilor şi dreptul la opinie separată. Or, în cazul asigurării tuturor reglementărilor respective, concomitent vor fi afectate toate aceste norme,
care la aplicare se contrazic reciproc.
241

Art.238 alin.(1) al Legii „Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV
din 30.05.2003, Republicat în Monitorul Oficial al R.Moldova nr.285-294/436 din
03.08.2018. Art.339 alin.(1) al Legii „Codul de procedură penală al Republicii Moldova
(Partea specială)” nr. 122-XV din 14.03.2003, Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.248-251/699 din 05.11.2013
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II. Consideraţiuni generale
Investigând subiectul opiniei separate în înfăptuirea justiţiei, putem
constata faptul, că comunitatea ştiinţifică nu este determinată asupra
naturii juridice a opiniilor separate, or dialogul ştiinţific este în proces de
evoluţie continuă.
Aşa, mai mulţi savanţi242 consideră că nu poate exista o opinie separată asupra unor aspecte şi acte procesuale. De aceia, dânşii deduc raţionamentul că opinia separată a judecătorului, poate fi expusă doar asupra
fondului cauzei, considerând că normele de drept urmează a fi formulate
în legislaţie anume în acest sens.
Totuşi, o serie de cercetători243, sunt de părerea că instituţia opiniei
separate a judecătorului, în calitatea sa de instrument juridic, este concomitent dar şi în primul rând – un mecanism de drept care garantează
independenţa instanţei de judecată – această poziţie fiind susţinută de
întreaga comunitate ştiinţifică, la care ne alăturăm. Aşa savanţii A. Mohov, G. Gajiev, E. Gavrilov şi alţii din Federaţia Rusă, E. Martîncik, S. Furdui, V. Puşcaş şi alţii din Republica Moldova, consideră că unul dintre
motivele care îi determină pe judecători să expună o opinie separată este
necesitatea volitivă a judecătorului de a-şi exprima independenţa sa într-o chestiune de principiu. Potrivit dânşilor, anume opinia separată a
unui judecător este mecanismul juridic legal prin care este aplicat principiul independenţei magistratului, şi viceversa – starea independenţei
judecătorului este confirmată prin opiniile lui separate.
Este de remarcat că această poziţie juridică a fost stabilită şi în sfera
acţiunii contenciosului constituţional. Ca exemplu aducem hotărârea
Curţii Constituţionale a Federaţiei Ruse din 24 decembrie 2012 nr. 2379242
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A.M. Rozhkova și A.S. Smbatyan Смбатян А.С. Особое мнение судей и ВТО:
упущенные возможности // Российский внешнеэкономический вестник, 2012.
№ 5. С. 78-82.
Мартынчик Е.Г. Особое мнение судьи по уголовному делу. Кишинев, 1981. 130 с.
5; Гаврилов Э. Об особом мнении судьи // Хозяйство и право, 2015. № 4. С. 75-79; S.
Furdui. Importanța și utilitatea opiniei separate expuse la darea Hotărîrii Judecătorești.
Revista Institutului Naţional al Justiţiei NR. 3 (38), 2016; Гаджиев Г.А. Публикация
особого мнения судьи, или История нормы, которая является камертоном
судебной реформы в России // Законодательство и практика масс-медиа, 2005.
№ 12. С. 27-30; Мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации
Г.А. Гаджиева по поводу определения Конституционного Суда Российской Федерации от 17.01.2012 № 174-О-О „Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Юдина Юрия Рудольфовича на нарушение его конституционных прав статьями 301 и 312 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации” // доступ из СПС „Консультант Плюс”; Мохов А.А. Особое мнение
судьи в цивилистическом процессе // Вестник гражданского процесса, 2017. №
2. С. 47-55; V.Pușcaș, V.Kuciuk. Justiția constituțională. Chișinău, ed.Print-Caro, 2019,
p.449-455 și alții
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O244, potrivit căreia dreptul de a declara opinie separată, este garantat fiecărui judecător ţinând de libertatea de exprimare în problemele apărute
pe parcursul înfăptuirii justiţiei. În aşa mod, prin opinia separată a judecătorului are loc realizarea principiului constituţional al independenţei
judecătorilor.
În acelaşi timp, este important să remarcăm următoarea neconcordanţă, şi anume – în hotărârea Curţii Constituţionale a Federaţiei Ruse se
menţionează, că punerea în aplicare a principiului independenţei judecătorilor prin exprimarea unei opinii separate, nu poate fi motiv pentru
ca judecătorul să nu semneze hotărârea instanţei adoptată de majoritatea judecătorilor. Astfel, Curtea Constituţională a Federaţiei Ruse apreciază decizia majorităţii membrilor colegiului de judecători ca pe un factor
determinant în judecarea cauzei, unde prezenţa unei opinii diferite a judecătorului nu afectează nici într-un fel actul judiciar definitiv, fiind o expunere de opinie care nu are valoare şi semnificaţie juridică, şi respectiv
nu are şi nici nu poate avea nici un efect nici pentru una din părţi.
Plecând de la considerentul sus expus, dar şi având în vedere faptul că
normele care reglementează acest mecanism legal nu sunt suficient de
detaliate în majoritatea statelor în care există instituţia opiniei separate
a judecătorului, putem constata în mediul comunităţii ştiinţifice un interes de cercetare a subiectului dat, care pare a fi insuficient de acoperit.
În contextul existenţei a mai multor poziţii principiale vizavi de subiectul opiniei separate a judecătorului245, vom expune pe marginea lor
următoarele.
Aşa de exemplu, careva cercetători apreciază opinia separată a judecătorului în dreptul penal ca pe o parte componentă a sentinţei, reprezentând cumulativ decizia independentă a instanţei246, şi viceversa, o altă
parte de savanţi apreciind opinia separată ca pe o decizie independentă,
o consideră că nu este şi nici nu poate fi parte a verdictului pronunţat de
instanţă247.
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504

Analizând poziţia şi argumentele de drept expuse, considerăm că
opinia separată a judecătorului este bineînţeles un act independent, dar
care nu este şi în opinia noastră nici nu poate fi parte integrantă a sentinţei, fiind de fapt o altă apreciere a faptei săvârşite, şi respectiv fiind de
fapt o altă sentinţă. Or reiterăm, că existenţa unei alte opinii care este
contrară sentinţei pronunţate, în consideraţiunea noastră nu poate fi similară sentinţei adoptate de majoritatea judecătorească.
Totodată, natura juridică a unei opinii separate abordate sub aspect
de procesualitate, reflectă de fapt o altă procedură, care ar putea porni
de la finalitatea existenţei unei opinii separate ca act scris care oferă sau
trebuie să conţină motivaţia corespunzătoare pentru caz. Este firesc, ca
în cazul apariţiei unei opinii separate a judecătorului (cu privire la una
dintre probleme sau asupra sentinţei în ansamblu, după exprimarea ei,
această problemă controversată poate fi/trebuie să fie pusă în discuţie şi
votată de întreaga instanţă. Şi în astfel de cazuri, apare necesitatea procesuală de a reglementa mai multe aspecte, cum ar fi natura juridică a
actului dat, procedura şi termenii de prezentare a opiniei separate, structura ei, modalitatea şi procedura prezentării ei, efectele juridice ale opiniei separate. La caz remarcăm, că anume o astfel de abordare, anume o
astfel de poziţie este expusă în mai multe lucrări a cercetătorilor ştiinţifici
care au investigat subiectul opiniei separate a judecătorului, fapt care ne
permite să afirmăm despre existenţa unei opinii consolidate la capitolul
dat, şi anume – opinia separată a judecătorului necesită reglementare.
Un alt subiect, ţine de faptul dacă o opinie separată a judecătorului,
necesită sau nu necesită a fi anunţată în sala de judecată. Dat fiind faptul
existenţei mai multor poziţii, considerăm necesar de a ne expune asupra
lor. Aşa, careva savanţi consideră, că niciunul dintre participanţii la proces nu ar trebui să ştie că în timpul deliberărilor, unul dintre judecători a
fost în dezacord cu hotărârea adoptată, or aceasta este şi trebuie să rămână a fi secretul şedinţei de deliberare. Aşa, de exemplu savanta A. Bunina
consideră că pentru a păstra secretul conţinutului şedinţei de deliberare
şi respectiv a poziţiei judecătorilor, a opiniilor lor intime cu privire la caz
şi respectiv a opiniilor finale, opinia separată a judecătorului nu trebuie anunţată248. Concomitent, susţinem teza că în procesul judiciar, toate
concluziile finale ale cauzei, indiferent de oricare ar fi acestea şi de la cine
ele nu ar proveni, ar trebui să fie aduse la cunoştinţa tuturor participan-
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ţilor la proces. Altfel, precum susţine şi cercetătorul E.Martînchik249 – „ar
fi amoral să ascundem participanţilor la proces faptul existenţei opiniei
separate a judecătorului sub pretextul că acesta constituie secretul sălii
de deliberare”. Totodată, mai mulţi savanţi250 consideră, că o opinie separată nu este şi nu poate fi un secret al deliberării judecătorilor, deoarece hotărârile la care s-a ajuns în timpul şedinţei, se pronunţă public
(opinia separată a judecătorului poate face parte din sentinţă. De aceia
putem constata, că în literatura juridică nu există un consens privind cele
susmenţionate, prevalând totuşi opinia că toţi participanţii la proces au
dreptul să se familiarizeze cu hotărârea pronunţată de instanţă pe cauza
sa şi pe dosarul său.
În contextul celor sus expuse, ne asociem savantului V. Bibilo251 care
consideră că sfera în care poate fi expusă opinia separată a judecătorului este destul de restrânsă, din această categorie fiind exclusă prima
instanţă, unde majoritatea cazurilor sunt judecate exclusiv de un singur
judecător (în cazul în care lipsesc juraţii). Şi respectiv, domeniul respectiv poate cuprinde doar instanţele ierarhic superioare. Dat fiind faptul că
instituţia opiniei separate a judecătorului nu este detaliat reglementată
de drept, expunerea ei nu atrage consecinţe procedurale semnificative.
Mai mult decât atât, în mai multe state din lume, instituţia opiniei separate nu este prezentă deloc sau superficial, iar instanţa soluţionează
toate problemele cu majoritatea judecătorilor care participă la judecarea
cauzei judiciare.
În temeiul celor sus expuse, considerăm că problema statutului juridic al opiniei separate a judecătorului corespunde cu direcţia generală
de consolidare a statului de drept şi a societăţii civile în domeniul protecţiei judiciare a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi
juridice. Or, opinia separată a unui judecător este de o importanţă semnificativă numai în condiţiile examinări inter pares a unui caz penal de
către un complet dintr-un judecător şi reprezentanţi publici (juraţi) sau
de un complet de judecători. Şi chiar dacă toate problemele sunt soluţionate cu votul majorităţii, judecătorul care rămâne în minoritate, trebuie
să deţină dreptul de a-şi exprima în scris opinia sa separată. Remarcăm,
că anume în această formă mai mult sau mai puţin formalizată, opinia
249
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specială a judecătorilor din statele europene a apărut în a doua jumătate
a secolului XIX.
În acest context, remarcăm că jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului, a Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, a
Curţii Supreme de Justiţie din Republica Moldova şi a instanţelor judecătoreşti ierarhic inferioare, cuprinde multiple cazuri în care sunt expuse
opinii separate ale judecătorilor, cu un conţinut interesant şi bogat în argumente juridice, utile pentru studiu şi concluzii relevante.
III. Opinia separată a judecătorului –
un indicator al independenţei lui
Potrivit prevederilor Principiilor fundamentale ale Naţiunilor Unite
privind independenţa judecătorilor, „Justiţia se exercită la adăpostul oricărei intervenţii nejustificate sau ingerinţe..”252. În acest context, independenţa judecătorilor este unul din principiile constituţionale ale justiţiei,
or „fără judecători independenţi drepturile şi libertăţile nu se pot respecta
într-un mod corect şi legal” 253. Or, acesta „nu este un privilegiu personal
al judecătorilor, ci este justificată de nevoia de a permite judecătorilor să
îşi îndeplinească rolul de protectori ai drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor”254.
De asemenea, pornind de la unele recomandări ale autorităţilor publice europene255, care sunt aplicabile „tuturor persoanelor care exercită
funcţii judiciare, inclusiv celor care se ocupă de probleme constituţionale”, judecătorii „trebuie să aibă puteri suficiente şi să fie în măsură să le
exercite pentru a-şi îndeplini sarcinile lor şi pentru a menţine autoritatea
lor şi prestigiul instanţei”. Pentru aceasta, judecătorii „trebuie să beneficieze de libertate neîngrădită de a soluţiona în mod imparţial cauzele, în
conformitate cu legea şi cu propria apreciere a faptelor”. Pentru relevanţa
principiilor juridice, a cerinţelor faşă de statutuş juridic al magistraţilor
cu sarcinile de asigurare a actului justiţiei, este bineînţeles că independenţa individuală a judecătorilor poate fi garantată doar de independenţa sistemului judiciar în ansamblul său, şi viceversa, anume independenţa judecătorilor este pilonul fundamental al statului de drept. Despre
252

253
254

255

P.4 al primului principiu cuprins în Principiile fundamentale ale Naţiunilor Unite privind independenţa judecătorilor, adoptate de Congresul al VII-lea al Naţiunilor Unite, desfăşurat la Milano în anul 1985, şi aprobate prin rezoluţiile Adunării Generale
nr.40/32 din 29 noiembrie 1985 şi nr.40/146 din 13 decembrie 1985
P.45 al Cartei europene privind statutul judecătorilor. Strasbourg, 8-10 iulie 1998
§ 6 din Raportul Comisiei de la Veneţia privind independenţa sistemului judiciar Partea
I: Independenţa judecătorilor.
Recomandarea CM/Rec(2010)12 a Comitetului Miniştrilor către statele membre cu privire la judecători: independenţa, eficienţa şi responsabilităţile (adoptată la 17 noiembrie 2010 la cea de-a 1098-a întâlnire a delegaţilor miniştrilor)

507

aceasta ne vorbeşte şi Hotărârea CC RM nr.35 din 1 iulie 1997, în care
Curtea menţionează că: „[...] independenţa judecătorului este un element esenţial al statutului juridic şi condiţia principală a autonomiei autorităţii judecătoreşti. Corelaţia dintre principiul independenţei justiţiei
şi principiul independenţei judecătorului determină, de fapt, caracterul
echitabil şi democratic al exercitării justiţiei într-un stat de drept”.
Precum afirmă şi unii cercetători, judecătorul constituţional „este
deseori chemat să opereze un control asupra concilierii operate de legislator între principii potenţial contradictorii în aplicarea lor [...], utilizând
principiul proporţionalităţii. Însă judecătorul constituţional … este servitorul constituţiei”256.
Aşa dar, independenţa judecătorului este bazată pe opinia sa neinfluenţată din exterior – de nimeni şi de nimic, opinie formată în procedura
de examinare a dosarului/cauzei, fiind întemeiată doar pe Constituţie/
lege şi pe intima sa convingere.
Şi iată, în cadrul unei instanţe/Curţi putem fi în prezenţa unor diferite
soluţii juridice motivate de diferiţi judecători, care având pregătirea şi
experienţa respectivă, analizând echidistant şi apreciind aceleaşi probe
şi depoziţii ale participanţilor la proces, conducându-se de aceleaşi norme de drept şi aflându-se în acelaşi grad de jurisdicţie. Dar, atunci când
este utilizată analiza şi interpretarea juridică a materialului probatoriu,
utilizându-se aceleaşi raţiuni, logica juridică dictează regula că în astfel
de cazuri trebuie dată aceeaşi soluţie, utilizat principiul ubi eadem est ratio, ibi eadem solutio esse debet, fiindcă aceeaşi cauză trebuie să producă
acelaşi efect, în caz contrar este inexplicabila perceperea, constatarea si
evaluarea diferita a aceleiaşi realităţii de fapt sau de drept. Or, deducerea
unor concluzii opuse in acelaşi dosar, formează paradigma contradicţiei,
când unul şi acelaşi lucru poate avea două înţelegeri contrar opuse, sau
două sensuri contradictorii, sau două stări de fapt diferite în condiţiile
existenţei aceleiaşi bază probatorie. Ne vom expune doar pe latura real
posibilă când judecătorii dezinteresaţi stabilesc obiectiv şi sunt intim
convinşi în existenţa într-adevăr a două stări de fapt/drept diferite (nu ne
expunem asupra versiunii ilegale când judecătorii în mod interesat stabilesc şi îşi declară convingerea în existenţa diferitor stări de fapt/drept).
Astfel, considerăm că izvorul concluziilor diferite poate fi sau insuficienta cunoaştere a dosarului, sau superficiala studiere a cauzei, sau
insuficienţa cunoştinţelor pentru obiectiva apreciere a probelor, sau insuficienta cunoaştere a legislaţiei naţionale şi internaţionale, sau în sfâr256
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şit – lipsa practicii jurisdicţionale respective. De aceia, existenţa opiniei
diferite de cea a majorităţii, formată în condiţii de independenţă reală,
filtrată prin dialogul şi deliberarea profesionistă, se prezintă a fi anume
acea intersecţie decizională care confirmă independenţa magistratului.
Totuşi, aşa cum consideră şi unii judecători cu o vastă experienţă
practică257, „pare a fi impropriu ca asupra aceleiaşi stări de fapt reieşită
din probele administrate din acelaşi dosar să existe reţineri diferite de către judecători. Si, mai mult, se pare inacceptabil ca aceeaşi lege unică să fie
interpretată diferit de cei care sunt destinaţi să o aplice”.
Cercetând opinia separată ca o formă procesuală de exprimare a opiniei judecătorului, care fiind diferită de opinia majorităţii judecătorilor,
nu a fost luată în considerare la adoptarea deciziei finale, necesită a constata, că în literatura de specialitate258, opinia separată este calificată diferit, fiindcă ar putea exista diverse cazuri în care poate fi expusă o opinie
separată, şi anume când opinia separată este diferită decât cea adoptată
de majoritatea judecătorilor, când ea poate fi aceiaşi ca la toţi, doar că are
altă argumentare decât cea adoptată de majoritatea judecătorilor participanţi, dar şi care susţinând în principiu hotărârea adoptată, poate fi în
dezacord doar cu anumite puncte din hotărârea respectivă (vezi anexele).
Aşa considerăm, că ceia ce uneşte toate formele ale opiniei separate
şi modelele de reglementare a opiniei separate, este că utilizarea opiniei
separate se prezintă a fi o expresie a pluralismului de opinii şi puncte de
vedere asupra subiectului dezbătut, care are anumite calităţi, şi anume:
a) Opinia separată confirmă faptul existenţei dezbaterilor desfăşurate în adoptarea hotărârii;
b) Opinia separată demonstrează existenţa, aplicarea şi valabilitatea
principiului independenţei judecătorului;
c) Opinia separată contrapusă poziţiei majoritare a magistraţilor, indică sau diminuează valoarea şi greutatea argumentelor juridice
prezentate de majoritatea judecătorilor, fortificând sau slăbind
poziţia lor, şi respectiv având conotaţie şi chiar influenţă directă
asupra hotărârii adoptate;
d) Opinia publică stimulează dezbateri profesioniste, publice şi transparente în mediul ştiinţific şi academic, dar şi in cel civil ordinar,
stimulând cercetări şi opinii argumentate la subiectul dezbătut. Ea
generează cercetare ştiinţifică îngustă la temă şi contribuie direct
la dezvoltarea ştiinţei dreptului. Iar o largă discuţie în mediul societăţii civile şi comunităţii profesioniste a juriştilor provocată de o
257
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opinie separată a judecătorului constituţional sau a magistratului
din instanţa ordinară, poate fi doar benefică atât pentru actul justiţiei, dar şi pentru autoritatea judecătorească;
e) Opinia separată oricum are în ea ceva corect juridic şi important
faptic, care demonstrează atât necesitatea efectuării în continuare
a cercetării judiciare pentru a exclude eroarea judecătorească, cât şi
aspiraţia autorităţii judecătoreşti de a făptui justiţia în profunzime.
În contextul dat, cercetând cazurile de opinie separată în practica
naţională a jurisdicţiei constituţionale (vezi anexa Opinii separate la hotărârile adoptate de Curtea Constituţională (februarie 1995 – decembrie
2019)), putem observa distinct două perioade:
1. Perioada anilor 1996 – 2013, caracterizată de o multitudine de opinii
separate expuse pe marginea hotărârilor pronunţate de Curtea Constituţională a Republicii Moldova, care în absoluta majoritate de cazuri sunt
opinii dezacord, opinii care motivează o altă hotărâre decât cea adoptată
de magistraţii constituţionali. Aşa % de opinii separate expuse în perioada dată ajungea până la peste 50% din totalul hotărârilor adoptate de
Curte. De exemplu, în a.2002 au fost adoptate 19 hotărâri la care au fost
expuse 11 opinii separate, sau alt exemplu – a.2010, adoptate 10 hotărâri
la care au fost expuse 6 hotărâri separate. Diversitatea opiniilor separate
expuse, denotă diversitatea abordărilor conceptual diferite a subiectelor
examinate de Curtea Constituţională, dar şi independenţa reală a judecătorilor constituţionali care formulau respectivele opinii.
2. Perioada anilor 2014 – 2019, care este caracterizată de o unanimitate de voturi a judecătorilor constituţionali, de un minim de opinii separate, şi chiar de lipsa lor totală pe parcursul a ani întregi de activitate
jurisdicţională. De asemenea, putem constata şi calitatea opiniilor expuse în perioada dată, care de fapt sunt opinii expuse în favoarea deciziilor
adoptate, doar că sunt bazate pe alte motive de drept. Oricum, dispariţia opiniilor separate pe marginea hotărârilor adoptate de Curte, poate fi
un indicator expres al independenţei limitate a magistratului, sau chiar
la lipsa independenţei judecătorului. Pentru exemplificare vom consta:
aşa, în perioada dată de referinţă, % de opinii separate expuse este mereu în scădere începând cu a.2014 şi conducând la o medie de sub un %
(1%). Astfel, în a.2014 la 32 de hotărâri adoptate constatăm doar 2 opinii
separate, în 2015 la 32 de hotărâri una opinie separată, 2016 la 34 de hotărâri o singură opinie separată, iar în anii 2017, 2018 şi până la 26 iunie
2019 (preşedinţi ai CC RM – domnii A. Tănase, T. Panţîru şi M. Poalelungi) constatăm lipsa opiniilor separate la careva din cele 99 de hotărâri pronunţate, care au fost adoptate în unanimitate absolută. Este de
menţionat, că în iunie 2019 a fost adoptată şi respectiva hotărâre a Par510

lamentului Republicii Moldova, prin care a fost aprobată declaraţia de
condamnare a tentativei de uzurpare a puterii de stat. Potrivit declaraţiei,
anume prin acţiunile Curţii s-a încercat blocarea activităţii Parlamentului prin interpretarea abuzivă a termenului de dizolvare a Parlamentului,
prin forţarea preşedintelui, obstrucţionarea majorităţii parlamentare,
atentarea la competenţele exclusive ale Parlamentului în domeniul creaţiei legislative. De altfel, în declaraţie se proclamă: „Noi avem obligaţia
de a opri deraierea Curţii Constituţionale de la normele statului de drept,
aşa cum e consfinţit în Constituţie. CC a participat anterior la capturarea
statului de către Vlad Plahotniuc şi Partidul Democrat, iar la 7 şi 8 iunie a
emis acte juridice prin care au loc uzurparea totală a puterii” 259. Totodată,
după desemnarea unei noi componenţe a Curţii Constituţionale (preşedinte Vl. Ţurcan), şi-a făcut din nou apariţia şi opinia separată a judecătorului constituţional260, prin care a fost expus dezacordul principial al
magistratului cu hotărârea adoptată de Curte.
IV. Practica internaţională şi abordări doctrinare
Ab initio necesită a remarca, că practica internaţională în jurisdicţiile
constituţionale la subiectul cercetat este absolut diferită (vezi anexele).
Aşa în unele state ale lumii, judecătorii nici nu deţin dreptul de a expune opinia sa separată, or judecătorii care rămân în minoritate nu deţin
dreptul de a-şi declara poziţia prin elaborarea unei opinii separate, or
expunerea unei opinii separate nu conduce la anunţarea ei, or anunţarea
opiniei separate nu are ca efect obligativitatea publicării ei etc.
Totuşi, la ziua de azi, principiul opiniei separate a unui judecător pare
a fi de necontestat, or acest concept este acceptat pe larg în sfera jurisdicţiilor lumii, inclusiv în domeniul contenciosului constituţional. În acelaşi
timp, coliziile juridice menţionate supra, persistă şi în practica altor state
care au norme de drept similare, practică care dictează modificarea respectivă a cadrului de drept naţional. Aşa Klaus Schlaich, în tratatul său
despre stat şi drept, în care abordează subiectul contenciosului constituţional, estimează că totuşi opinia separată dezvăluie o parte din secretul
259

260

Hotărîrea Parlamentului RM pentru aprobarea Declaraţiei privind condamnarea tentativei de uzurpare a puterii de stat în favoarea Partidului Democrat din Moldova şi a
lui Vladimir Plahotniuc de către Curtea Constituţională a Republicii Moldova nr. 42 din
08.06.2019. Publicat în Monitorul Oficial nr.208/237 din 21.06.2019
OPINIE SEPARATĂ expusă în temeiul art.27 alin.(5) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și art.67 din Codul jurisdicției constituționale (Liuba Șova) pe marginea
Hotărârii CC RM nr. 27 din 31.10.2019 pentru controlul constituționalității articolelor 37 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 27 din Legea cu privire la Curtea
Supremă de Justiție și 4 din Legea cu privire la organizarea și funcționarea Curții de
Conturi (autonomia financiară a autorităților independente) (Sesizarea nr. 46a/2019).
http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=715&l=ro
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deliberărilor, menţionând totodată, că acest fapt nu aduce însă, atingere
autorităţii Curţii261.
În acest context, de asemenea considerăm că procedura deliberărilor
necesită o astfel de reglementare, care să admită dezvăluirea secretului
deliberării în toate cazurile când există vreo opinie separată, or inexistenţa unanimităţii de voturi stabileşte prezenţa unei dezbateri de drept, care
poate avea importanţă decisivă pentru părţile procesului, dar şi pentru
largul public, or anume în acest mod poate fi just apreciat şi actul înfăptuit al justiţiei.
De asemenea, este de remarcat şi faptul, că aprecierea doctrinară susţinută şi de subsemnat menţionează, că decizia adoptată de un colegiu
judiciar va fi acceptată drept finală şi unanimă, însă în condiţiile existenţei unei opinii separate, hotărârea autorităţii judecătoreşti va indica că
discuţia juridică a problemelor constituţionale în cauză nu este închisă.
Şi în acest context, putem remarca că prezenţa opiniei separate într-o
hotărâre judecătorească adoptată, poate conduce la dezbaterea diferitor raţionamente juridice, la aprecierea diferită a valorii probelor etc.,
ori poziţiile juridice care intră în colizie şi care fiind plasate în spaţiul
public, atrag atât adepţi cât şi oponenţi din mediul public, dar şi din comunitatea profesioniştilor. Totodată, considerăm că anume o astfel de
abordare cu prezenţa în mediul profesionist al specialiştilor în drept a
unor astfel de dezbateri, vor stimula cercetările ştiinţifice şi vor dezvoltă
ştiinţa dreptului, generând proiecte de lege ferenda şi perfectând cadrul
de drept naţional, dar şi asigurând actul justiţiei prin combaterea erorilor
judecătoreşti şi asigurarea adevăratei independenţe a judecătorului.
Constatînd că posibilitatea exprimării unei opinii separate este una
dintre garanţiile independenţei unui judecător, şi referindu-ne la opiniile separate ale judecătorilor în instanţele internaţionale, în mod special
ne alăturăm opiniei savantului A. Smbatean262, care consideră că dreptul de a exprima o opinie separată, respinge eventualele reproşuri faţă
de judecătorii instanţelor internaţionale în administrarea „mecanică” a
justiţiei şi asigură, în acelaşi timp, votul fiecărui judecător care nu este în
totalitate sau parţial de acord cu opinia majorităţii. Aşa, recunoaşterea
posibilităţii de a exprima opinii separate sau deosebite ale judecătorilor,
ar putea fi privită şi ca un respect pentru personalităţile lor.
De aceia, se poate afirma că exprimarea unei opinii separate este
261

262

Klaus Schlaich. Gesammelte Schriften : Staat, Kirche, Recht, Geschichte. ISBN.
04494393; 3166454594 , Tübingen – 1989. 2 vol. 1265p.
А.С. Смбатян. Особые мнения судей и ВТО: упущенные возможности. Российский
внешнеэкономический вестник Правовые вопросы.
https://cyberleninka.ru/article/n/osobye-mneniya-v-mezhdunarodnyh-sudah-doktrina-i-praktika
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dreptul inalienabil al judecătorilor în instanţele internaţionale, fiindcă
posibilitatea prezentării şi publicării ulterioare a unor opinii deosebite
creşte probabilitatea ca hotărârile să fie luate doar pe baza unor argumente care cuprind doar norme legale, prin care fapt este redusă posibila
sau probabila influenţă politică.
În caz contrar, prezentarea unei hotărâri fără careva opinie separată, ar avea ca consecinţă crearea unei imagini a poziţiei unanime, fapt
care poate prejudicia autoritatea organismului internaţional de justiţie,
formând impresia intenţia de a duce în eroare atât părţile în diferend,
cât şi comunitatea internaţională. Şi viceversa – prezenţa a careva opinii
separate ar putea fi considerată ca o dovadă a unei examinări atotcuprinzătoare şi maximum obiective a litigiului.
Conform unuia din punctele de vedere disponibile în literatura de
specialitate, în cazul în care în diferendele internaţionale în calitatea de
părţi la proces participă state suverane, pare a fi extrem de important ca
părţile să fie sigure că argumentele şi motivele lor nu sunt ignorate. Aşa,
cercetătorul Sir H. Lauterpacht, susţine că opiniile separate sunt „garanţii
ale responsabilităţii individuale a judecătorilor şi a integrităţii instanţei
ca instituţie”, ele exclud „orice acuzaţie de vot prin acord” şi ridică nivelul
„forţei incontestabile a motivelor legale şi a argumentelor juridice”263.
De altfel, mai multe decizii ale unor organe de justiţie internaţională,
precum Curtea Europeană de Justiţie, Curtea Internaţională de Justiţie şi
Curtea Europeană a Drepturilor Omului conţin drept anexe opinii separate ale judecătorilor, fapt stabilit de actele sale interne264. Aşa, cu referinţă la practica Curţii Internaţionale de Justiţie, unii cercetători observă
că judecătorul Sh. Oda [„Shigeru Oda] timp de douăzeci şi şase de ani în
postul de judecător al Curţii Internaţionale de Justiţie (1977-2003), a fost
autorul a cel puţin cincisprezece declaraţii, douăzeci şi trei de opinii de
dezacord şi cincisprezece opinii separate. Sau un alt caz reprezentantul
Sri Lanka K.Viramantry, care „poate trece în istoria instanţei în calitate de
autor al celor mai voluminoase opinii separate, care depăşesc adesea sfera
de aplicare a hotărârii şi aminteşte de tratate juridice internaţionale reale
care au o semnificaţie independentă”265.
263

264
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Sir Herach Lanterpacht, The Development of Internaţional Law by the Internaţional Court (London, 1956), pp. 66-69. 2 Free City of Danzig, Advisory Opinion of Permanent Court of International Justice. Series B, No. 18. Individual Opinion by Judge Anzilotti. P.18.
Permanent Court of International Justice. Series D, 1926. Acts and Documents Concerning the Organization of the Court. Addendum to No. 2. Revision of the Rules of the
Court. P. 202. 16 Ibid. 1926. P. 202.
Daniel Terris, Cesare P.R. Romano, Leign Swigart . Toward a Community of International Judges. Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Review, 30 Loy. L.A.
Int’l & Comp. L. Rev. Summer 2008, (419-471). https://www.researchgate.net/publication/254614376_Toward_a_Community_of_International_Judges
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În acelaşi context, după cum a menţionat cercetătorul Erik Voeten266
care a studiat detaliat activitatea Curţii Europene a Drepturilor Omului,
a constatat că de la începutul anilor 1960 până la 30 iunie 2006, din 6749
de hotărâri ale Curţii – 900 de decizii au inclus cel puţin o opinie separată.
Acesta după noi este un bun exemplu şi un bun model demn de urmat.
Totuşi, cu referire la Moldova, o latură deosebită a subiectului opiniei
separate a judecătorului ţine de domeniile care generează posibila apariţie a opiniilor separate. În acest caz, am putea presupune că dosarele
politizate sunt susceptibile de a le provoca, şi la acest capitol putem cita
diverse hotărâri judecătoreşti cu tentă politică pronunţate, care au creat
în Republica Moldova valuri de discuţii publice267, inclusiv şi în mediul
comunităţii profesioniste a specialiştilor din domeniul dreptului.
Totodată, merită de menţionat şi practica opiniilor separate, al căror
motiv nu ţine de dimensiunile politice, ci sunt întemeiate exclusiv pe raţiuni de drept. În acest sens poate fi menţionată cu titlu de exemplu clasic
opinia separată268 foarte bine argumentată în drept a judecătorului Aurel
Băieşu cu referire la decizia Curţii Constituţionale privind stabilirea unui
bloc comun constituţional format din Constituţie şi Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova269.
Astfel, în urma cercetării noastre am constatat în lume o multitudine
de reglementări a domeniului deliberării şi pronunţării hotărârii judecătoreşti, fiind formată o diversă practică judiciară (vezi anexele). Totodată,
este de remarcat că existenţa diverselor modele de reglementare a opiniei separate a judecătorului conturează distinct faptul, că principalele
elemente ale acestor norme sunt:
1. Posibilitatea magistratului de a exprima o opinie diferită de alţi judecători, o opinie motivată dar minoritară, care este contrară deciziei
266

267

268

269

Erik Voeten. The Politics of International Judicial Appointments. Evidence from the
European Court of Human Rights. International Organization 61, Fall 2007 (669–701).
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1487&context=cjil; https://www.researchgate.net/publication/4854390_The_Politics_of_International_Judicial_Appointments_Evidence_from_the_European_Court_of_Human_Rights
Decizia judecătoriei Chișinău, sediul Centru, din 19 iunie, privind recunoașterea rezultatelor alegerilor locale noi din capitală, care au avut loc în perioada 20 mai – 3 iunie,
drept nevalide. https://unimedia.info/stiri/doc-live-urile-video-si-screenshot-urile-de-pe-facebook--argumentele-judecătoriei-de-anulare-a-alegerilor-locale-156306.
html
Opinia separată a judecătorului constituţional Aurel BĂIEȚU expusă în temeiul art.27
alin.(5) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art.67 din Codul jurisdicţiei
constituţionale.
Hotărârea CC RM nr. 36 din 05.12.2013 privind interpretarea articolului 13 alin. (1)
din Constituţie în corelaţie cu Preambulul Constituţiei şi Declaraţia de Independenţă
a Republicii Moldova. http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=476&l=ro
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majorităţii, dar care are un alt spirit, o altă soluţie, o altă argumentare şi
o altă viziune profesională;
2. Reglementările existente cercetate de autor, creează colizii juridice
şi contradicţii de norme de drept, care să conducă la restricţii de expunere/anunţare/publicare a unei opinii disidente;
3. Obligarea unui judecător care are o opinie separată la semnarea deciziei adoptate de majoritate, conduce la fabricarea unei poziţii „unanime” a judecătorilor în cazul inexistenţei ei;
4. Are loc încălcarea prin normele de drept enunţate mai sus din legislaţia naţională a Republicii Moldova, dar şi din modelele de reglementare cercetate – a mai multor principii juridice: a publicităţii procesului,
independenţei judecătorului, a egalităţii tuturor judecătorilor, a nediscriminării juridice a părţilor/judecătorilor, dar şi a înfăptuirii unei justiţii
echitabile.
V. Concluzii şi recomandări
Cu toate cele susmenţionate, în ultimii ani creşte semnificaţia opiniei
separate a judecătorului, fapt care inclusiv este generat sau derivă din
funcţionarea instanţelor constituţionale. Or, în exercitarea competenţelor sale, instanţa constituţională poate influenţa procesul legislativ, dar şi
practicile de aplicare a legii în instanţele ordinare de jurisdicţie generală.
În acest context, susţinem concluzia unor cercetători ruşi270 care consideră că opinia separată a judecătorului ar trebui considerată act juridic
cu poziţie distinctă şi efecte juridice depline, doar în cazul dacă ea este
accesibilă publicului, fiind obligatorie pentru a fi examinată de instanţele
ierarhic superioare în cazul în care o parte a procesului se foloseşte de
căile legale de atac. Deaceia, avem consideraţiunea că în cazul existenţei unei opinii separate, pare a fi necesară revizuirea obligatorie de către
aceleaşi instanţe ierarhic superioare.
Astfel, opinia separată a judecătorului ar putea fi o anexă integrală la
hotărârea instanţei de judecată, unde instanţa ierarhic superioară, în caz
de apel sau recurs al actului judiciar relevant, ar trebui să o ia în considerare, precum şi a fi obligată să clarifice toate circumstanţele relevante
pentru examinarea corectă a cauzei, expunându-se în mod obligatoriu şi
asupra opiniei separate date. Anume de aceasta există certitudinea, că în
cazul acordării opiniei separate a judecătorului a unui statut juridic de
document procesual, acest fapt,
a). va completa golul procesual actualmente existent;
b). va contribui la evitarea erorilor judiciare;
270

Алябышев М.С. Особое мнение судьи – пора ставить точку // Российский судья,
2016. № 2. С. 37-41.
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c). va forma o abordare unitară pentru soluţionarea anumitor categorii de cazuri administrative, civile, contravenţionale, penale sau constituţionale.
De aceia, sunt binevenite următoarele măsuri:
– formalizarea cerinţelor pentru conţinutul unei opinii separate a judecătorului;
– acordarea statutului juridic de document procesual, care obligă instanţa ierarhic superioară la o examinare şi la o expunere;
– stabilirea unor proceduri şi termeni în vederea prezentării opiniei
separate a judecătorului;
– reglementarea juridică a procedurii de anunţare/publicare a opiniei
separate a judecătorului;
Ne asociem savanţilor care consider că independenţa şi imparţialitatea judecătorului la deliberare, ca parte de suprastructură judiciară, reprezintă trăsături de bază ale actului de justiţie, or „dacă judecătorul tace
acolo unde are o altă opinie cu privire la soluţia adoptată, atunci comportamentul său este dezaprobat, dat fiind că nu sunt aplicate, la modul corespunzător, conştiinţa juridică şi dialectica gândirii juridice, astfel fiind
pusă în pericol propria lui convingere formată în urma cercetării tuturor
probelor administrate în cauză”271.
Ne alăturăm deasemenea şi propunerii înaintate de savantul S. Furdui, care propune îmbunătăţirea cadrului legal existent privind opinia
separată expusă la pronunţarea hotărârii penale, prin „modificarea conţinutului articolului 340, alin.(3) Cod de procedură penală în următoarea
redacţie legislativă: „În cazul în care hotărârea este adoptată cu majoritate, opinia separată a judecătorului se anexează, iar partea dispozitivă va
cuprinde menţiunea respectivă”272.

271
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S.Furdui. Importanța și utilitatea opiniei separate expuse la darea Hotărîrii Judecătorești. Revista Institutului Naţional al Justiţiei NR. 3 (38), 2016
S.Furdui. Importanța și utilitatea opiniei separate expuse la darea Hotărîrii Judecătorești. Revista Institutului Naţional al Justiţiei NR. 3 (38), 2016
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STATISTICĂ ELABORATA DE AUTOR
Anexa nr.1

Clasificarea hotărârilor judecătoreşti în dependenţă de opiniile
judecătorilor. Practica sistemului judiciar al SUA
Nr.
Tipul hotărârii
ord
1 Hotărâre adoptată
în unanimitate
(Unanimous decision)
2 Hotărâre adoptată
de majoritatea absolută
a judecătorilor
(Majority opinion)
3 Opinia majorităţii
relative (Plurality
opinion)

4

Opinia separată
concurentă
(Concurring opinion)

Descrierea hotărârii opiniei
Pentru hotărâre au votat toţi judecătorii. Hotărârea are putere obligatorie şi serveşte drept precedent judiciar.
Pentru hotărâre au votat majoritatea matematică a judecătorilor (5 şi mai mult din 9 judecători). Hotărârea are putere obligatorie şi serveşte
drept precedent judiciar.
În condiţiile existenţei pluralităţii opiniilor judecătorilor, dar unde nici una din opinii nu are
majoritatea matematică, este adoptată opinia
judecătorilor care au mai multă susţinere, fiind determinată opinia majorităţii relative. De
exemplu, din 5 judecători, 2 au o opinie susţinută de 1 care are aceiaşi opinie dar care este
motivată de alte probe şi argumente, şi respectiv
alţi 2 judecători care nu sunt de acord cu opinia
celor 3 considerându-le greşite. Astfel, poate fi
constatată majoritatea relativă: 3 versus 2. Hotărârea adoptată este mai puţin obligatoare decât
hotărârile adoptate în unanimitate sau cu majoritatea absolută, dar totodată poate fi utilizată
de participanţii procesului în faţa instanţelor superioare, dar şi de instanţele de judecată inferioare în calitate de precedent.
Este/sunt opinia/opiniile judecătorului/judecătorilor care fiind de acord cu opinii majorităţii
privind rezultatele examinării, o motivează/
explică altfel. Opinia concurentă nu are forţă
obligatorie, dar ea poate servi temei pentru
participanţii procesului şi instanţele de judecată inferioare în calitate de precedent.
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5

Opinie separată dezacord (Dissenting opinion)

Este/sunt opinia/opiniile judecătorului/judecătorilor care nu este/sunt de acord cu opinia
majorităţii absolute/relative privind rezultatele
examinării dosarului, fiind expusă o altă soluţie
motivată. Opinia dezacord nu are putere decizională şi nu poate servi precedent.
Ar putea exista variaţii de opinii separate dezacord, unde:
a) Judecătorul este parţial de acord cu unele
aspecte din hotărârea pronunţată de majoritate, fiind împotriva hotărârii pronunţate;
b) Judecătorul este parţial de acord cu careva
părţi din hotărârea pronunţată de majoritate, are opinie concurentă pe alte părţi şi nu
este de acord cu celelalte;
c) Judecătorul are opinie concurentă pe unele
aspecte susţinute de o parte din judecători
şi concomitent opinie concurentă pe alte
aspecte susţinute de altă parte de judecători,
nefiind de acord cu hotărârea pronunţată de
majoritate.
d) Alte variante posibile, care ar avea la bază
hotărârea majorităţii absolute sau relative,
existenţa concurenţei de opinii separate concurente şi/sau dezacord.
Anexa nr.2

Opinii separate la hotărârile adoptate de Curtea Constituţională
(februarie 1995 – decembrie 2019)
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Hotărâri
adoptate

12 20 33 37 73 39 29 19 12 14 15 14 21 11 10 24 21 19 34 32 32 34 45 38 33

Opinii
separate

1

3

4

4

5

6

1 11 5

4

2

6
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6

4

6

6

3

3

7

2

1

1

-

-

1
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Nu este
aplicabil
Nu este
aplicabil
Nu este
aplicabil
Nu este
aplicabil

Opinia separată este făcută publică în sala de şedinţă a judecătoriei odată cu pronunţarea
hotărârii

Cu opinia separată pot face cunoştinţă participanţii la proces

Cu opinia separată poate face
cunoştinţă oricare persoană

Judecătorul care a expus o opinie separată contrasemnează
hotărârea majorităţii
Da

Nu

Nu

Nu

Da

Da

3 model

Da

Nu

Da

Nu

Da

Da

Federaţia
Rusă

Nu

Da

Da

La solicitarea
judecătorului

Da

Da

SUA

4 model

Da

Da

Da

Nu

Da

Da

Moldova

5 model

Da

Nu

Nu

Nu

Da

Da

Uzbechistan

6 model

Temei pentru tabelul elaborat de autor a servit tabelul din lucrarea Роман Нурпеисов. ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ ЮРИСТА ОБ ОСОБОМ
МНЕНИИ СУДЬИ. 2014. АДВОКАТЫ АЛМАТЫ. 01-2(39-40) 06’2014, стр.21, http://www.agka.kz/cms/wp-content/uploads/2014/12/Adv_01_14.pdf и https://www.zakon.kz/4631013-lichnoe-mnenie-jurista-ob-osobom-mnenii.html

Nu este
aplicabil

Cu opinia separată pot face cunoştinţă judecătorii instanţei
superioare

273

Nu

2 model
Cazahstan –
CPC

1 model
Cazahstan –
CPP

Legislaţia oferă dreptul judecătorului de a expune opinia sa
separată

Exemple de ţări

Descriere

Instituţia opiniei separate a judecătorului – modele existente273

Anexa nr.3
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№

Adoptarea Cartei
canadiene a
drepturilor şi
libertăţilor omului

1982

Legea cu privire
la Curtea
Constituţională
Federală

Tradiţia de
common law

Germania

Actul legislativ
prin care a fost
introdusă opinia
separată

1877

1970

Ţara

Canada

Anul
introducerii
opiniei
separate

Odată cu instituirea controlului
constituţional asupra exercitării
drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului, opiniile
separate au devenit parte a
contenciosului constituţional

1.Promovarea autorităţii cauzei
judecate şi a instituţiilor judiciare
2. Secretul deliberării nu afectează
opinia separată
3. Posibilitatea de a dezvolta
jurisprudenţa şi necesitatea de a
contribui la transparenţa procesului
jurisprudenţial
4. Dreptul comparat şi tradiţia anglosaxonă
Opiniile separate – parte a procesului
judiciar

Motive şi argumente

Actualmente numai 30
% din hotărârile Curţii
Supreme din Canada
sunt obiectul unei
opinii separate indică că
judecătorii redactează
opinii separate numai în
cazul unor importante
diferende.

Media % (opinii separate
raportate la numărul
total de hotărâri ale
autorităţii de jurisdicţie
constituţională)
circa 6%

PRACTICA OPINIILOR SEPARATE
ÎN JURISDICŢIILE CONSTITUŢIONALE DIN STRĂINĂTATE

Anexa nr.4
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1990

Legea cu privire
la Curtea
Constituţională

Constituţia
Regatului Spaniei274

1978

1985

Reglementa opiniile separate
Prevedea exprimarea şi publicarea
opiniilor speciale ale judecătorilor
Art. 164 1. Hotărârile Curţii
Constituţionale sunt publicate în
Monitorul Oficial al Statului (Boletín
Oficial del Estado), împreună cu
opiniile contrare, dacă există. Acestea
au forţa lucrului judecat din ziua ce
urmează publicării lor şi nu se poate
formula recurs împotriva acestora.
Acele hotărâri care declară ca
neconstituţională o lege sau o normă
cu forţă de lege şi acele hotărâri care
nu se limitează la recunoaşterea
unui drept individual sunt obligatorii
pentru toate persoanele.
Articolul 26 prevede că,,orice membru
al Curţii Constituţionale poate anexa
opinia sa separată la alte documente”.
Se doreşte evidenţierea transparenţei
adoptării deciziei de către judecători,
şi îndepărtarea acestora de
anonimatul unei decizii colective.

Reglementa opiniile separate

Legea de
procedură civilă
Legea de
procedură
criminală
Legea organică cu
privire la puterea
judiciară

1881

1882

Conţinea ,,exprimarea opiniilor”
judecătorilor.

„Ordenanzas de
Medina”

1489

Constituția Regatului Spaniei. https://constituţii.files.wordpress.com/2013/01/spania.pdf

Ungaria

Spania

Numărul opiniilor
separate este în creştere

Opiniile separate apar
în toate procedurile
constituţionale.
În perioada 1981-1998
Tribunalul Constituţional
a adoptat 3722 de
hotărâri, 387 dintre care
conţineau opinii separate.

Opiniile separate apar
în toate procedurile
judiciare
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275

-

Franţa
Sistemul judiciar
francez nu
cunoaşte opinia
separată care este
interzisă

art.1 alin.(2), art.6
şi art.7 ale Legii
nr.117/1988275,

sub 1%
Se reglementează responsabilitatea
civilă a magistraţilor, dar care a
acordat judecătorului posibilitatea
de a formula, în orice tip de proces,
poziţia sa minoritară. Legea stabileşte
că în procesul-verbal trebuie să
se menţioneze unanimitatea sau
dezacordul, strict motivat, exprimat
de către unul din membri, cu
indicarea numelui acestuia.
Principiul opiniei separate este opus Membrii Consiliului
principiului secretului deliberărilor
Constituţional depunând
jurământul în faţa
Preşedintelui ţării,
declară că vor „ păstra
secretul deliberărilor şi
al voturilor”. Revenirea
asupra unui principiu
atât de fundamental ar
compromite autoritatea,
credibilitatea şi
eficacitatea instituţiei.

Italian Law N. 117 of 13 April 1988 (Compensation for damages caused by magistrates in the discharge of judicial duties and civil
liability of magistrates). https://www.difesa.it/Giustizia_Militare/Legislazione/PeacetimeMilitaryJudicature/PartTwo/Pagine/LawN117of13April1988.aspx

1988

ltalia

REFLECŢII COGNITIVE ASUPRA LUCRĂRII
„OPINIA SEPARATĂ A JUDECĂTORULUI CONSTITUŢIONAL”
Autori Victor PUŞCAŞ şi Valeriu KUCIUK
„Judecătorul este dreptul care trăieşte”
Aristotel

Judecătorul constituţional, în virtutea funcţiei exercitate şi supunerii
lui numai Constituţiei, este dator să îmbine armonios şi raţional cercetarea aplicativă cu cea fundamentală a dreptului constituţional, pentru a
implanta caracterul ştiinţific al actului de justiţie constituţională exercitat, caracter ce se impune pentru afirmarea şi consolidarea justiţiei în Republica Moldova. În acest context teoretico-practic se înscrie şi lucrarea
semnată de Victor PUŞCAŞ şi Valeriu KUCIUK, intitulată „Opinia separată a judecătorului constituţional – indicator al independenţei şi responsabilităţii”, aflată la ultima sută de metri de apariţia tipografică.
Monografia elaborată are ca scop elucidarea în timp a evoluţiei normei de drept aflate pe rolul contenciosului constituţional, demonstrîănd că opinia separată a judecătorului constituţional sporeşte autoritatea
Curţii Constituţionale.
Fiind actorul principal în marea operă de aplicare judiciară a normelor de drept, judecătorul constituţional are menirea să exercite atribuţiile
sale funcţionale întemeiate pe cunoştinţele practico-ştiinţifice pentru a
pune în valoare toate valenţele jurisprudenţiale în procesul de înfăptuire
a justiţiei. Volumul informaţional asupra acestui subiect este imens şi autorii au expus în lucrarea sa 2 articole fundamentale de analiză şi sinteză
pe fonul comentariilor opiniilor separate expuse de Victor PUŞCAŞ judecător constituţional, la unele hotărâri/avize/decizii ale Curţii Constituţionale, emise în perioada 23.02.2001-23.02.2013.
Autorii prin problemele de drept semnalizate şi considerentele relevate în lucrare, reflectă o sinteză de concluzii practico-ştiinţifice, iar semnalul transmis în articolele respective inserate în această lucrare, rezidă
în nevoia de o metamorfoza extensiv, profund şi substanţial, percepţia
publică a opiniei separate a judecătorului constituţional. Monografia,
prin conţinutul ei, va stârni interesul nu numai specialiştilor de profil,
cît şi al celor care doresc să înţeleagă rolul şi importanţa opiniilor separate pronunţate de judecători în procesul de adoptare a hotărîrilor Curţii
Constituţionale
Lucrarea are un volum de peste 300 de pagini şi constă din cuvînt înainte, 34 de hotărîri/avize/decizii ale Curţii Constituţionale cu comentariile de rigoare şi 2 articole de cercetare ştiinţifică în tema monografică
dată. Ea conţine structural pe fiecare caz în parte examinat de cercetă523

tori: a) hotărîrea/avizul Curţii Constituţionale, b) opinia separată a judecătorului constituţional şi c) comentariul analitic la opinia separată
expusă. Este de menţionat, analizele realizate demonstrează cu prisosinţă, că opiniile separate expuse la timpul său au avut rolul contributiv
şi au îndrumat mersul evolutiv şi dezvoltarea cadrului juridic relevant,
fiind prezente şi multiple confirmări în timp a poziţiei separate expuse
anterior de judecătorul constituţional. Tot aici găsim analize ştiinifice a
rolului şi importanţei opiniei separate în procesul de înfăptuire a justiţiei
adevărate.
Opinia separată a judecătorului, fiind anexată la hotărârea adoptată
de completul de judecată, constituie parte a practicii judecătoreşti şi, din
această perspectivă, semnul reformator la înfăptuirea justiţiei sub auspiciile căruia se plasează mesajul acestei lucrări este independenţa, imparţialitatea judecătorului şi supunerea lui numai Constituţiei – principiu de
bază în contenciosul constituţional. În aşa mod, cunoştinţele, experienţa, energia, abnegaţia şi dăruirea de sine a judecătorului constituţional
sunt puse pe altarul jurisprudenţei constituţionale şi a ştiinţei juridice,
reprezentând dezvoltarea şi valorificarea cunoştinţelor practico-teoretice asimilate cumulate la experienţa de judecător, în vederea înfăptuirii
justiţiei constituţionale independente care serveşte numai şi exclusiv
Constituţiei Republicii Moldova.
Prin conţinutul original şi tematica juridică abordată, prin stilul de
expunere şi metoda de tratare a problemelor de drept, lucrarea este relevantă pentru importanţa opiniei separate a judecătorului la soluţionarea cauzei şi, în această ordine de idei, consolidează profesioniştii din
ramura dreptului (judecătorii, avocaţii, procurorii, angajaţii organelor de
ocrotire a normelor de drept, cadrele didactico-ştiinţifice şi studenţii de la
facultăţile de drept, precum şi alte categorii de profesionişti) cointeresaţi
în dezvoltarea cercetării juridice în beneficiul jurisprudenţei, doctrinei şi
legislaţiei constituţionale.
Evidenţiind rolul şi locul opiniei separate a judecătorului în dezvoltarea şi consolidarea practicii judecătoreşti, considerăm că autorii promovează calificat această instituţie a dreptului care este un element central
în asigurarea şi promovarea independenţei şi imparţialităţii judecătorului la deliberare în vederea pronunţării hotărârii judecătoreşti constituţionale legale, întemeiate şi motivate.
Autorii, prin conţinutul investigaţiilor practico-ştiinţifice efectuate
şi prin soluţiile originale formulate, furnizează material preţios pentru
practica judiciară, ştiinţa juridică şi pentru cercetători, astfel îndeplinind
atât funcţia de studiu şi analiză juridică a normelor de drept, cât şi funcţia creativă practico-ştiinţifică, contribuind substanţial la perfecţionarea
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şi îmbunătăţirea calitativă a actului de justiţie şi a patrimoniului doctrinar autohton în domeniul justiţiei constituţionale.
Astfel, lucrarea cheamă la conştientizarea rolului independent al judecătorului, contribuind prin aceasta activ la argumentarea necesităţii
perfecţionării şi îmbunătăţirii calitative atît a cadrului legislativ naţional,
cît şi a actului de justiţie constituţională.
Deaceea, monografia „Opinia separată a judecătorului constituţional” elaborată de dnii Victor PUŞCAŞ şi Valeriu KUCIUK, reprezintă o
lucrare complexă prin spectrul aspectelor abordate şi comentate de către autori, având posibilitatea de a deveni un suport considerabil pentru
specialiştii din domeniu. Ea prezintă interes pentru specialiştii în drept,
iar informaţia prezentată poate fi utilizată în practica juridică, în realizarea cercetărilor ştiintifice în domeniul dreptului, dar şi ca material metodico-didactic pentru studenţii facultăţilor de drept.
Sergiu FURDUI
Doctor în drept, conferenţiar universitar,
judecător la Curtea de Apel Chişinău
Autor al lucrărilor dedicate opiniei separate a judecătorului:
„Probleme de drept şi soluţii din activitatea judecătorească” (a.2012), şi
„Probleme de drept şi soluţii în opinia separată a judecătorului” (a.2017)
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CUVÎNT DE ÎNCHEIERE
Abordarea direcţiei de constituţionalitate presupune o meditaţie asupra esenţei însăşi a constituţionalismului, întrucât loialitatea constituţională poate fi caracterizată ca fiind o valoare de bază, fără de care nici
o lege fundamentală, oricât de democratică ar fi, nu va putea funcţiona
adecvat. Însăşi loialitatea constituţională reprezintă ataşamentul faţă
de valorile constituţionale, respectarea drepturilor pe care Constituţia
le prevede, încadrarea în limitele de competenţă stabilite şi respectarea
competenţei reglementate pentru toate autorităţile publice, cooperarea,
colaborarea, consultarea în realizarea competenţelor concurente.
Legislaţia şi practica jurisdicţiilor Curţilor Constituţionale din democraţiile contemporane garantează judecătorilor constituţionali dreptul
de a-şi expune separat opinia, dacă ea diferă de poziţia majorităţii, şi de a
redacta opinii separate. Opiniile separate pentru unele cauze constituţionale sunt magistrale pentru dezvoltarea culturii constituţionale a statului şi analizelor juridice. În calitate de profesor universitar, menţionez că
ipotezele opiniilor separate – drept viziuni, argumente şi poziţii juridice
ajută la dezvoltarea multiaspectuală atât pentru judecători, cât şi pentru
cercetători, dar şi pentru studenţii de la facultăţile de drept. Cercetătorii le analizează în studiile sale de specialitate, studiindu-le ştiinţific şi le
dezbat în cadrul orelor de studii cu studenţii, formând în unele cazuri noi
poziţii juridice pentru judecători.
Opiniile separate garantează integritatea, independenţa şi egalitatea
judecătorilor constituţionali, dezvăluind contradicţia dezbaterilor, esenţa argumentelor şi contraargumentelor, care, în final, le permit să decidă
conform conştiinţei lor, şi nu după majoritate.
Este susţinută şi acceptată analiza opiniilor separate ale jurisprudenţei constituţionale din perioada 23.02.2001-23.02.2013, cu referire la sesizările vizavi de actul integral, cu referire la o parte a actului juridic sau
privind motivaţia juridică a deciziei constituţionale adoptate.
Sunt onorat să-mi exprim opinia proprie în raport cu lucrarea respectivă. Având o vastă experienţă în domeniul jurisdicţiei constituţionale,
pot afirma, cu desăvârşire, că analiza aprofundată a opiniilor separate,
este rezultatul vastei experienţe profesionale a Domnului Puşcaş Victor
în calitate judecător în instanţele de judecată de drept comun până la
nivelul de preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, judecător şi preşedinte al Curţii Constituţionale. În acest sens, îmi exprim respectul faţă de
Dumnealui, care a avut un impact deosebit în formarea şi dezvoltarea
dreptului în general, dreptului constituţional şi a mea în domeniul jurisdicţiei constituţionale, pornind de la activitatea mea de judecător-asistent al Curţii Constituţionale. În calitate de specialist în jurisprudenţa
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constituţională şi de drept comun, de ghid şi pedagog al tinerilor cercetători, este unul dintre puţinii specialişti care m-a călăuzit şi a avut curajul
să-şi exprime poziţia juridică cu riscul să fie supuşi criticii politice.
Întrucât libertatea de exprimare este unul dintre fundamentele esenţiale ale unei societăţi democratice, opinia separată a judecătorului constituţional accentuează legitimitatea autorităţii de jurisdicţie constituţională, având un rol vital în garanţiile de dezvoltare a Republicii Moldova
pentru a deveni un stat de drept aşa cum este proclamat prin Constituţie.
În baza celor afirmate, lucrarea „Opinia separată a judecătorului constituţional: indicator al independenţei şi responsabilităţii (sinteză de jurisprudenţă constituţională întemeiată pe studiu de caz)” constituie un
instrument inestimabil in domeniul jurisdicţiei constituţionale, de drept
comun şi dreptului în general, o culegere inestimabilă a bibliotecilor cercetătorilor, dar şi practicienilor din domeniul dreptului.
Veaceslav ZAPOROJAN
Decan al Facultăţii „Economie Generală şi Drept”
doctor în drept, conferenţiar universitar
ex-judecător al Curţii Constituţionale

527

Tiparul executat la Tipografia „Print-Caro”
Str. Columna, nr. 170, Chișinău
email: printcaro@gmail.com

