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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Legii cu privire la Curtea Constituţională  

 

1. Condiţiile ce au condiționat elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

Proiectul Legii cu privire la Curtea Constituţională a fost elaborat în scopul executării 

următoarelor documente de politici: 

• Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru 

anii 2011-2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16.02.2012 (pct. 6.1.1(3)); 

• Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 890 din 20 iulie 2016 (Cap.V lit. D pct.1.3). 

• Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica 

Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului 

nr.1472 din 30 decembrie 2016 

Revizuirea cadrului normativ privind funcționarea Curții Constituționale reprezintă, de 

asemenea, una din prioritățile pe termen scurt din Agenda de asociere Uniunea Europeană - 

Republica Moldova, semnată la 4 august 2017. 

Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 550 din 18 mai 2016 a fost creat Grupul de lucru 

pentru revizuirea legislației privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, din care 

fac parte deputați, reprezentanți ai Aparatului Parlamentului, Aparatului Președintelui Republicii 

Moldova, Ministerului Justiției, Curții Constituționale, experți ai proiectului Uniunii Europene 

„Suport pentru Curtea Constituțională a Republicii Moldova”, profesori universitari și 

reprezentanți ai societății civile. 

Grupul de lucru s-a întrunit în câteva ședințe, în cadrul cărora a analizat legislația altor 

state, precum și următoarele surse informative: 

1. Studiul privind „Consolidarea rolului Curții Constituționale”, elaborat în vederea 

implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016. Autorii 

Studiului: Evgeni Tanchev - vice-președinte al Comisiei de la Veneția, ex-președinte al Curții 

Constituționale din Bulgaria; Tudorel Toader - membru al Comisiei de la Veneția, judecător al 

Curții Constituționale din România; Mirosław Granat - judecător al Tribunalului Constituțional 

din Polonia; Vitali Catană - expert în drept constituţional. 

2. „Raportul de evaluare a Curții Constituționale” elaborat de către experții Uniunii 

Europene în contextul misiunii de evaluare în domeniul justiției (Peer review) Autorii 

raportului: Dr. Alexander Balthasar (Austria) - președintele Institutului pentru organizare 

statală și reformă administrativă din Cancelaria federală austriacă (Biroul Prim-ministrului), 

membru al Biroului Comitetului director privind democrația și guvernanța al Consiliului 

Europei, profesor neremunerat (Priv.-Doz.) de drept constituțional și teorie politică generală în 

cadrul Universității Karl-Franzens din Graz; Dl. Michael Groepper (Germania) - fost judecător 

al Curții Administrative Supreme a Germaniei (Bundesverwaltungsgericht). 

3. Comentarii și recomandări ale experților din Ungaria ”privind cadrul legal care 

reglementează activitatea Curții Constituționale” Autorii raportului: Balazs Majtenyi, Andras 

Pap, Gabor Sulyok,Balazs Vizi (Academia de Științe a Ungariei). 
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Astfel, prevederile proiectului de lege încorporează recomandările documentelor 

enumerate supra. 

2. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul Legii cu privire la Curtea Constituţională este structurat în 7 capitole și 53 de 

articole. Astfel, în cuprinsul acestora este reglementată organizarea Curții Constituționale; 

criteriile de eligibilitate, obligațiile, garanțiile și răspunderea disciplinară a judecătorilor Curții 

Constituționale; activitatea jurisdicțională; actele Curții Constituționale și asigurarea activității 

acesteia. 

Din considerentul nesusținerii inițiativei de modificare a Constituției, înregistrată în 

Parlament cu nr. 506 din 22 decembrie 2016, prin care se propunea majorarea numărului de 

judecători la Curtea Constituțională și extinderea mandatului judecătorilor pînă la 9 ani, din 

proiectul de lege au fost excluse prevederile similare. 

 Noutatea pe care o prezintă proiectul Legii cu privire la curtea Constituțională ține de  

lista subiecților cu drept de sesizare a Curții Constituționale.  

1. Atît la art. 4 din proiectul Legii, care stabilește competența materială a Curții 

Constituționale, cît și la art. 26 „Subiecţii cu drept de sesizare” este prevăzut dreptul 

judecătorilor/completelor de judecată din cadrul Curții Supreme de Justiție, curților de apel și 

judecătoriilor de a sesiza Curtea Constituțională. 

Prin Hotărârea nr. 2 din 9 februarie 2016, Curtea a stabilit că sesizarea privind controlul 

constituţionalităţii unor norme ce urmează a fi aplicate la soluţionarea unei cauze se prezintă 

direct Curţii Constituţionale atât de către Curtea Supremă de Justiție, cât și de către Curțile de 

Apel și judecătorii. 

În Hotărârea nr.15 din 6 mai 1997 Curtea a subliniat că „excepția de neconstituționalitate 

reprezintă o procedură de inițiere de către instanțele ordinare de judecată, la inițiativa părților 

sau din oficiu, a controlului conformității unei legi sau a unui alt act normativ, în întregul său 

sau în majoritatea cazurilor parțial, cu normele constituționale”.  

Reieșind din esența instituției excepției de neconstituționalitate și din raționamentele 

jurisprudenței sale anterioare, în Hotărârea nr. 2 din 9 februarie 2016 Curtea a menționat că, în 

timp ce dreptul de a ridica excepția de neconstituționalitate aparține judecătorilor din cadrul 

instanțelor judecătorești de toate nivelele, precum și având în vedere caracterul formal al rolului 

Curții Supreme de Justiție și lipsa competenței acesteia de a se pronunța asupra excepțiilor de 

neconstituționalitate ridicate de instanțele judecătorești ierarhic inferioare, prevederile literei g) 

de la alin. (1) al articolului 135 din Constituție nu pot fi interpretate în sensul restrângerii 

dreptului altor instanțe ordinare de a sesiza instanța de jurisdicție constituțională. 

Cu referire la posibilitatea depunerii la Curtea Constituțională a recursului individual de 

către fiecare cetățean, în cadrul grupului de lucru s-a convenit că este prematur. O primă etapă 

este deschiderea Curții Constituționale de a examina excepția de neconstituționalitate ridicată 

prin intermediul instanțelor judecătorești de toate nivelele. Doar după o astfel de experiență va 

fi posibilă aprecierea oportunității sesizării Curții Constituționale de către fiecare persoană 

interesată. 
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2. În evaluarea realizată de experții contractați de Consiliul Europei la Legea nr. 121 din 

25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalităţii din perspectiva corespunderii acesteia 

standardelor Consiliului Europei, experţii menţionează la capitolul rolul şi mandatul Consiliului 

pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, că „Experienţa ne arată că 

multe legi şi promulgări generale conţin reglementări discriminatorii,' care trebuie eliminate 

din sistemul juridic. Acest lucru se poate face exclusiv de către Curtea Constituţională şi, din 

acest motiv, este necesar să se dea Consiliului prerogativa de a iniţia proceduri la Curtea 

Constituţională în vederea evaluării caracterului constituţional sau legal al legilor generale 

despre care Consiliul consideră că includ reglementări discriminatorii. Acest lucru va contribui 

la asumarea unui rol pro activ în asigurarea standardelor cu privire la nediscriminare din 

cadrul legislaţiei naţionale.”  

Drept urmare, se propune a acorda Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea 

discriminării şi asigurarea egalităţii dreptul de sesizare a Curții Constituționale. 
 

3. La solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, precum și în contextul Adresei nr.2 

a Curții Constituționale la Hotărîrea nr. 28 din 17 octombrie 2017 pentru interpretarea 

prevederilor art.98 alin.(6) în coroborare cu art. 1, 56, 91, 135 și 140 din Constituție, în lista 

subiecților cu drept de sesizare a Curții Constituționale se propune a fi inclus Consiliul Superior 

al Magistraturii. Raţiunea acordării dreptului Consiliului Superior al Magistraturii de a sesiza 

Curtea Constituţională îşi are sorgintea în faptul că acesta este constituit în vederea organizării 

şi asigurării funcţionării sistemului judecătoresc, este garantul independenţei autorităţii 

judecătoreşti şi respectiv, dispune de pârghii de a asigura aplicabilitatea prevederilor normativ-

legale aferente administrării sistemului judecătoresc în conformitate cu reglementările 

constituţionale. Or, asigurarea conformităţii dintre actele legislative subordonate legii supreme 

cu prevederile acesteia constituie un deziderat al statului de drept, pe de o parte, dar şi o garanţie 

a respectării drepturilor şi libertăţilor celor care cad sub incidenţa acestor prevederi.  

3. Fundamentarea economico-financiară 

Pentru implementarea proiectului Legii cu privire la Curtea Constituţională nu sunt necesare 

cheltuieli financiare suplimentare. 

4. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare. 

Urmare a adoptării proiectului de lege va fi necesară elaborarea și adoptarea de către Curtea 

Constituțională a regulamentului de punere în aplicare a Legii. Acesta va reglementa activitatea 

Curții Constituționale, inclusiv procedura de examinare a admisibilității sesizărilor; modul de 

desfășurare a ședințelor Plenului Curții Constituționale; procedura de examinare a abaterilor 

disciplinare  săvîrșite de judecătorii Curții; cerinţele de fond și de formă înaintate față de 

sesizările adresate Curții; modul de exercitare de către părți a drepturilor procedurale, etc.  

5. Respectarea transparenţei în procesul decizional 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul Hotărîrii Guvernului a fost plasat pe pagina web 
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oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa 

decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare. 

6. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul a fost supus espertizei anticorupție. Nu au fost identificate norme coruptibile, 

iar argumentele privind unele propuneri la conceptul proiectului se conțin în sinteza anexată 

la proiect. 

 

 

 

 

Ministru                                                          Alexandru TĂNASE 
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