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SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR 

la proiectul Legii cu privire la Curtea Constituțională 

Nr. Autoritatea emitentă Obiecțiile și propunerile prezentate   Opinia Ministerului Justiției 
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Curtea Supremă de 

Justiție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Competenţa numirii unui judecător constituţional de 

către Preşedintele Republicii trebuie inclusă în acest 

proiect doar după modificarea Constituţiei. 
 

Se acceptă 

1. Articolul 9 din proiect a fost modificat și va 

avea următorul cuprins: 

„Articolul 9. Structura Curții Constituționale  

(1)  Curtea Constituţională se compune din 6 

judecători, numiţi pentru un mandat de 6 ani. 

Judecătorul Curţii Constituţionale poate deţine 

această funcţie pe durata a două mandate. 

(2)  Doi judecători sunt numiţi de Parlament, 

doi de Guvern și doi de Consiliul Superior al 

Magistraturii. ” 
 

2. Nu credem că instituţia consilierilor, prevăzută de 

articolul 13 din proiectul de Lege, ar fi una oportună 

pentru condiţiile bugetare ale Republicii Moldova. De cele 

mai multe ori, această funcţie reprezintă o sinecură. 

Credem că judecătorilor Curţii Constituţionale le sunt 

suficienţi asistenţii judiciari şi că aceşti asistenţi ar trebui 

plătiţi mai bine 
 

2. A se vedea argumentele Curții Constituționale 

de la punctul 11. 

Redacția articolului 13 din proiect a fost 

modificată. 
 

3. Formularea „se expune asupra reţinerii" de la articolul 

18 (5) trebuie modificată cu formularea „îşi exprimă 

punctul de vedere despre reţinere", care este mai corectă, 

din punct de vedere lingvistic. Tot astfel formula de la 

articolul 36(2), care trebuie schimbată cu „şi-a exprimat 

Se acceptă parțial 

3. Articolul 18 alineatul (5) va avea următorul 

cuprins: 

„(5) Reţinerea judecătorului Curţii 

Constituţionale, surprins în flagrant delict, 
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opinia cu privire la" (V. Definiţia verbului a (se) expune 

din DEX.) De asemenea, la alineatul (6) nu trebuie 

utilizată expresia „local de serviciu", ci „biroul de la 

serviciu" sau „biroul de la locul de muncă". 
 

urmează a fi comunicată imediat Curţii 

Constituţionale care, în decursul a 24 de ore, îşi 

exprimă punctul de vedere asupra reţinerii.”. 

Propunerea de modificare a alineatului (6) nu se 

acceptă, deoarece modificarea ar presupune 

restrângerea limitelor inviolabilității 

judecătorului Curții Constituționale. 

4. Formularea „Subiecţii prevăzuţi" de la articolul 26 (2) 

trebuie modificată cu „Subiectele prevăzute", iar 

formularea „atragerea reprezentanţilor" de la articolul 

31(3) trebuie modificată cu „participarea 

reprezentanţilor". 

 
 

Se acceptă parțial 

4. Noțiunea „subiectele” nu este adecvată 

contextului, deoarece aceasta reprezintă 

„Totalitatea de acțiuni, evenimente, materii sau 

chestiuni despre care se vorbește.” De asemenea 

noțiunea propusă „Subiectele prevăzute” nu este 

în concordanță cu prevederile art. 26 din proiect, 

deoarece la alineatul (1) sunt enumerate entitățile 

cu drept de sesizare a Curții Constituționale, iar 

conform Dex –ului pluralul noțiunii de „subiect” 

este „subiecți”.  

Articolul 31 alineatul (3) va avea următorul 

cuprins: 

„(3)  Părțile îşi pot exercita drepturile 

procedurale personal sau prin reprezentant, în 

modul stabilit de Regulamentul Curții 

Constituționale. Participarea personală a unei 

părți la proces nu împiedică participarea 

reprezentanților.” 
 

5. Formularea „şedinţe închise" de la articolul 34(1) şi (2) 

şi 36(1) trebuie modificată cu formularea „şedinţe în 

camera de consiliu", aşa cum este corect în limba română. 
 

Nu se acceptă 

5. Autorul propunerii confundă conceptul de 

„ședință închisă” și ”ședința în camera de 

consiliu”, aceasta din urmă, semnificând 

deliberarea judecătorilor în vederea adoptării 

unei  

hătărâri. 
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6. Articolul 45(2) trebuie modificat, din punctul nostru de 

vedere, în sensul în care nu momentul adoptării hotărârii 

de către Curtea Constituţională este cel care produce 

efecte juridice, ci publicarea hotărârii în Monitorul 

Oficial. In lipsa textului integral al hotărârii poate fi dificil, 

uneori, să se stabilească ce a fost declarat neconstituţional 

în realitate, dispozitivul fiind insuficient. 
 
 
 
 
 

Nu se acceptă 

6. Prevederea de la articolul 45 alineatul (2) 

din proiectul de Lege cu privire la Curtea 

Constituțională este în concordanță cu 

reglementările Constituționale de la articolul 140 

alineatul (1)  „Legile şi alte acte normative sau 

unele părţi ale acestora devin nule din momentul 

adoptării hotărârii corespunzătoare a Curţii 

Constituţionale.” 

Hotărârile Curții Constituționale sunt acte 

jurisdicţionale, care exprimă legal un adevăr 

(având puterea lucrului judecat). Din aceste 

considerente, Hotărârile Curții Constituționale 

sunt definitive și executorii din momentul 

adoptării acestora, nefiind necesară publicarea 

lor în Monitorul Oficial pentru a le conferi 

validitate juridică. 
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2. Consiliul pentru 

Prevenirea și 

Eliminarea 

Discriminării și 

Asigurarea Egalității 

 

7. În anul 2015, în cadrul proiectului "Promovarea 

egalităţii - Consolidarea agenţilor schimbării" finanţat de 

Uniunea Europeană a fost elaborat studiul "Analiza 

compatibilităţii legislaţiei din Republica Moldova cu 

standardele europene în domeniul egalităţii şi 

nediscriminării". Una din multiplele recomandări ale 

experţilor a fost modificarea Legii cu privire la asigurarea 

egalităţii nr. 121 din 25 mai 2012, Legii nr. 317 cu privire 

la Curtea Constituţională şi a Codului Jurisdicţiei 

Constituţionale, adoptat prin Legea nr. 502 din 

16.06.1995, în vederea atribuirii* Consiliului pentru 

prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea 

egalităţii a dreptului de a sesiza Curtea Constituţională.  

 

Se acceptă 

7. Propunerea înaintată a fost inclusă în proiect 

A se vedea redacția articolului 26 din proiect. 

 

8. Totodată, în cadrul evaluării Legii cu privire la 

asigurarea egalităţii nr. 121 din 25 mai 2012 din 

perspectiva corespunderii acesteia standardelor 

Consiliului Europei, experţii menţionează la capitolul 

rolul şi mandatul Consiliului, că „Ad 2) 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 

Se acceptă 

8. Vezi argumentele de la punctul 7. 
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cadrul legislaţiei naţionale." Drept urmare, venim cu 

recomandarea de a acorda dreptul de sesizare Consiliului 

pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea 

egalităţii şi a introduce la art. 26 alin. (1) după litera g) 

Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile 

copilului, litera h) cu următorul conţinut: "h) Consiliul 

pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea 

egalităţii", iar litera h) actuală va deveni litera i). 
 

3. Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării 

Europene 

9. MAEIE constată că prevederile noului proiect de lege 

referitoare la numărul, durata mandatului şi modul de 

numire a judecătorilor Curţii Constituţionale diferă de 

dispoziţiile art. 136 din Constituţia RM. 

În acest context, ţinând cont de principiul 

constituţionalităţii actelor legislative, fixat în art. 4. alin. 

(2) din Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele 

legislative, MAEIE consideră că proiectul de lege supus 

avizării va putea fi înaintat în Parlament doar după 

adoptarea şi intrarea în vigoare a amendamentelor la art. 

136 din Constituţie vizate prin iniţiativa legislativă cu nr. 

506 din 22 decembrie 2016. 

Se acceptă 

9. Vezi argumentele de la punctul 1. 

4. Curtea Constituțională 10. Examinând proiectul de lege, constatăm cu regret că, 

contrar scopului de consolidare a activității instanței 

constituționale, unele modificări incluse sunt de natură să 

afecteze independența și funcționalitatea Curții, și anume 

excluderea „judecătorilor-asistenți” și excluderea 

prezentării bugetului Curții Constituționale direct 

Parlamentului. 

Potrivit actualelor prevederi, bugetul Curții se aprobă de 

Parlament, la propunerea Plenului Curţii Constituţionale, 

şi se include în bugetul de stat. Prin urmare, în prezent, 

deși în procesul elaborării proiectul bugetului Curții este 

coordonat cu Ministerul Finanțelor, în calitate de 

autoritate responsabilă de domeniul finanţelor publice, în 

particular de administrarea bugetului de stat, totuși, 

necesitățile de buget sunt elaborate și aprobate de Plenul 

Se acceptă. 

10. Articolul 49 din proiectul de Lege va avea 

următoarea redacție: 

„ Articolul 49. Finanţarea activităţii 

(1) Curtea Constituţională are un buget propriu, 

care face parte integrantă din bugetul de stat. 

 (2) Bugetul Curţii Constituţionale se aprobă de 

Parlament, la propunerea Plenului Curţii 

Constituţionale, şi se include în bugetul de stat.” 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Curții Constituționale. Aceste prevederi au fost preluate și 

în varianta inițială a proiectului de lege, asupra căruia s-a 

lucrat în cadrul grupului de lucru. 

Pe de altă parte, potrivit proiectului de lege transmis 

pentru consultare publică, Ministerul Justiției a modificat 

conceptual aceste prevederi. Astfel, din dispozițiile 

articolului 49 din proiectul de lege rezultă că proiectul 

bugetului va fi elaborat de către Guvern, iar Curtea 

Constituțională doar va fi consultată în acest proces. 

Astfel, nu există nici o garanție privind impactul acestei 

“consultări” și dacă Guvernul va fi obligat sau nu să țină 

cont de obiecțiile Curții, sau care ar fi consecința 

nesocotirii opiniei Curții. 

Ținem să subliniem că practica altor state demonstrează că 

legile de organizare şi funcţionare a curţilor 

constituţionale conţin norme care conturează un regim 

juridic specific de autonomie financiară a acestora, care se 

asigură prin mecanismul de finanţare, de elaborare a 

bugetului propriu, instituit de lege, şi de administrare a 

acestui buget (ex. Belgia, Elveția, România, Germania 

etc.). Imperativul asigurării unei autonomii financiare a 

acestor autorități este dedusă din principiul independenţei. 

Elaborarea de către Curte a propriului buget și prezentarea 

acestuia direct Parlamentului, astfel cum prevede redacția 

actuală a legii, contribuie la independența instituțională a 

Curții Constituționale. Chiar și în situația includerii 

bugetului Curții în bugetul de stat prin intermediul 

Guvernului, în legislațiile altor state au fost incluse 

prevederi specifice, care garantează că proiectul bugetului 

este elaborat și aprobat de către plenul Curții și se 

înserează nealterat de către Guvern în proiectul bugetului 

de stat, care se transmite pentru adoptare Parlamentului, și 

că acesta nu va fi mai mic decât bugetul alocat Curții 

Constituționale în anul precedent. 

Aceste garanții împiedică “pedepsirea” Curții pentru 

hotărârile nedorite sau care nu sunt pe plac printr-o 
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reducere a bugetului său (a se vedea, mutatis mutandis, 

Opinia Comisiei de la Veneția privind Actul Curții 

Constituționale a Ungariei, CDL-AD(2012)009). Ele nu 

reprezintă un scop în sine, ci urmăresc obiectivul de a 

asigura administrarea corectă, calificată și imparțială a 

justiției constituționale și punerea eficace în aplicare a 

dreptului la un proces echitabil. Astfel, diminuarea acestor 

garanții sunt de natură să afecteze independența Curții 

Constituționale. În acest sens, este edificator precedentul 

paralizării Tribunalului Constituțional al Poloniei prin 

reducerea arbitrară de către factorul politic a bugetului 

acestuia. 

În acest context, ținem să atragem atenția asupra faptului 

că, până în prezent, nu a existat nici un precedent în care 

actualul mecanism să creeze probleme. Dimpotrivă, 

Curtea mereu a fost pe deplin angajată pe calea dialogului 

și a compromisului constructiv în privința bugetului său, 

atât cu Ministerul Finanțelor, Guvernul, cât și cu 

Parlamentul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Proiectul de lege propune excluderea instituției 

„judecătorilor asistenți” și substituirea acestora cu 7 

consilieri, care vor avea statut de persoane cu funcții de 

demnitate publică.  

„Judecătorii-asistenți” asigură judecătorilor 

constituționali suportul și asistența calificată în procesul 

de pregătire și instrumentare a dosarelor, o activitate de 

natură quasi-judiciară. 

În acest context, este necesar să se țină cont de o diferență 

esențială în organizarea instanței de contencios 

constituțional și a instanțelor de drept comun, care 

justifică necesitatea menținerii instituției „judecătorilor-

asistenți”. În instanțele de drept comun, judecătorii sunt 

numiți pe viață, până la atingerea plafonului de vârstă (cu 

excepția numirii inițiale pe un termen de cinci ani), ceea 

ce asigură o anumită stabilitate în activitate. Spre 

deosebire de aceștia, judecătorii constituționali sunt 

Se acceptă. 

11. Articolul 13 din proiectul de Lege va avea 

următoarea redacție: 

„Articolul 13. Judecătorii-asistenţi  

(1) Preşedintele şi judecătorii Curţii 

Constituţionale sânt asistaţi în activitatea lor de 

6 judecători-asistenţi, care formează corpul 

judecătorilor-asistenți.  

(2) Judecătorii-asistenţi sânt asimilaţi în drepturi 

și garanții cu judecătorii curţilor de apel și au 

acelaşi statut ca şi judecătorii din instanţele 

judecătoreşti.   

(3) Corpul judecătorilor-asistenţi, din care face 

parte judecătorul-asistent şef şi judecătorii-

asistenţi îşi desfăşoară activitatea sub 

conducerea Preşedintelui Curţii Constituţionale.  
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desemnați pentru un termen de 6 ani (eventual, 9 ani, în 

cazul adoptării legii de revizuire a Constituției). Mai mult, 

mandatele a 4 judecători din 6 (eventual, 7, în cazul 

adoptării legii de revizuire a Constituției) expiră în același 

timp, ceea ce reprezintă cvorumul de adoptare a deciziilor 

de către Curtea Constituțională. 

Astfel, ținând cont de durata limitată a mandatului 

judecătorilor constituționali și de specificul criteriilor și 

procedurilor de numire a acestora în funcție, care nu 

implică neapărat o specializare în domeniul jurisdicției 

constituționale, „judecătorii-asistenți” constituie anume 

veriga care asigură stabilitatea, memoria instituțională și o 

profesionalizare a componenței judiciare a Curții 

Constituționale.  

Faptul că instituția judecătorilor-asistenți, sub diferite 

denumiri (Rechtspfleger în Germania, juge-référendaire în 

Belgia, magistrat-asistent în România, judge-rapporteur în 

Turcia, research-judge în Coreea etc.), este o practică 

curentă în jurisdicțiile constituționale și rolul 

judecătorilor-asistenți în activitatea acestora poate fi 

consultată detaliat în publicația “The role of assistant-

magistrates in the jurisdiction of Constitutional Courts”, 

editată potrivit lucrărilor conferinței cu același nume, 

găzduită de Comisia de la Veneția în cooperare cu Curtea 

Constituțională a României, editura Universul Juridic, 

2016. 

Prin urmare, excluderea „judecătorilor-asistenți” va avea 

ca efect doar crearea unor disfuncționalități în întregul 

proces de înfăptuire a justiției constituționale.  

În aceeași ordine de idei, ținem să atragem atenția asupra 

faptului că diminuarea statutului juriștilor superiori ai 

Curții va priva Curtea de posibilitatea angajării celor mai 

calificați specialiști prin diminuarea atractivității funcției, 

care implică  o specializare îngustă, responsabilități și 

activități deosebit de complexe.  

(4) Judecătorii-asistenţi se numesc în funcție de 

Plenul Curții Constituționale până la atingerea 

plafonului de vârstă de 65 de ani.  

(5) Candidatul la funcția de judecător-asistent 

trebuie să deţină cetăţenia Republicii Moldova, 

pregătire juridică superioară şi o vechime de cel 

puţin 10 ani în activitatea juridică sau în 

învățământul juridic superior.  

(6) Judecătorii-asistenţi beneficiază de imunitate 

în condițiile art. 18. 

(7) Mandatul judecătorului-asistent poate fi 

ridicat în condițiile art. 23 alin. (1) lit.a), precum 

și poate fi atras la răspundere disciplinară în 

condițiile art. 24.” 
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Mai mult, instituirea unor “consilieri” la Curtea 

Constituțională nu numai că nu reflectă specificul 

activității de elaborare de hotărâri judiciare (nu doar 

consiliere), dar și creează inadvertențe privind statutul 

acestora, ținând cont de legea-cadru de reglementare a 

statutului persoanelor cu funcții de demnitate publică. 

Astfel, potrivit articolului 7 alin. (1) din Legea nr.199 din 

16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții 

de demnitate publică, „Mandatul demnitarului este de 4 

ani, dacă un alt termen nu este stabilit prin Constituţie sau 

prin legea specială ce reglementează activitatea acestui 

demnitar”. Prin urmare, prevederea din proiect induce o 

instabilitate în funcție, chiar mai mare decât cea a 

judecătorilor constituționali, pe care „judecătorii-

asistenți” au menirea să o compenseze/contrabalanseze. 

În temeiul articolului 10 din Legea 199/2010, ar rezulta că 

acești “consilieri” ar putea avea calitatea de membru al 

partidelor politice sau al organizaţiilor social-politice legal 

constituite sau ar putea fi exponenți ai acestora în cadrul 

autorităţii publice în care îşi exercită funcţia de demnitate 

publică, ceea ce este total incompatibil cu activitatea 

Curții Constituționale. 

În același timp, această denumire a funcției creează 

asocieri cu consilierii din ministere, care fac parte din 

cabinetul persoanei cu funcție de demnitate publică și care 

sunt funcții cu afiliere politică, or, acești demnitari pot fi 

eliberați oricând din funcție, înainte de termen, în temeiul 

actului administrativ al autorităţii care l-a numit în funcţie, 

deci fiind puși în dependență directă de voința 

Președintelui Curții, nu și a judecătorilor pe care îi asistă. 

Astfel, potrivit proiectului, “consilierii” ar urma să fie 

selectați de Președintele Curții, spre deosebire de 

„judecătorii-asistenți”, care sunt numiți în funcție de către 

plenul Curții, având în vedere faptul că asistența judiciară 

este acordată întregului plen, și nu doar Președintelui 
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Curții, care în configurația instituțională actuală este 

primus inter pares (primul între egali). 

Substituirea „judecătorilor-asistenți” cu “consilierii 

juridici” va duce la erodarea statutului juriștilor superiori 

ai Curții la nivelul funcționarilor publici obișnuiți, iar 

acest lucru va contribui în mod obiectiv, la reducerea 

calității personalului Curții și a atractivității profesiei.  

Dimpotrivă, considerăm necesară menținerea instituției 

„judecătorilor-asistenți”, or, aceasta corespunde mai 

adecvat activității prestate, cu diminuarea censului de 10 

ani de activitate în profesie necesar pentru accederea în 

funcție. Criteriul care însumează 10 ani de experiență 

juridică pentru angajarea judecătorilor-asistenți este 

exagerat de mare, mult mai mare în comparație cu 

judecătorii care pot accede la curțile de apel, cu care sunt 

asimilați, și trebuie diminuat până la 5-6 ani, inclusiv 

ținând cont de censul necesar pentru accederea la curțile 

de apel, dar și de specializarea extrem de specifică 

necesară judecătorilor-asistenți ai Curții Constituționale. 
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5. Centrul de Resurse 

Juridice 

12. Recomandăm păstrarea principiului publicității 

(existent în legea actuală), potrivit căruia întreaga 

activitate a Curții este una publică, cu excepția cazurilor 

în care publicitatea poate dăuna securității statului şi 

ordinii publice. Publicitatea procedurilor este o măsură 

imperios necesară pentru a aduce la cunoștința părților și 

publicului interesat dezbaterile cu privire la interpretarea 

Constituției, controlul constituționalității legilor și 

hotărârilor precum și alte chestiuni de drept.  

În același timp, publicitatea este un element esențial 

pentru asigurarea funcției Curții de confirmare a unor 

fapte juridice (confirmarea rezultatelor alegerilor; 

validarea mandatelor deputaților; confirmarea rezultatelor 

unui referendum republican), prin care publicul nu doar 

este informat despre o anumită hotărâre, ci va putea urmări 

dezbaterile ce au stat la baza emiterii unei decizii ale 

înaltei Curți. 

Este adevărat că proiectul de lege introduce principiul 

transparenței. Totuși, principiul publicității este diferit de 

cel al transparenței, primul principiu fiind un element 

determinant al unui tribunal. 

Propunem reformularea art. 2 după cum urmează: 

Curtea Constituţională activează în baza principiilor 

legalităţii, independenţei, colegialităţii, 

contradictorialității, publicității și transparenței. 

Nu se acceptă. 

12. Principiul transparenței acoperă situațiile 

invocate în argumentele autorului propunerii. 

Principiul transparenței în aspect juridic, este 

mediul care permite accesul total al publicului 

privind activitatea, practicile autorităţilor public, 

fiind de asemenea modul de lucru al utorităților 

publice, de a face cunoscută public, în 

permanenţă, întreaga lor activitate. 

De asemenea în cazul acceptării unei astfel de 

modificări s-ar putea pune în dificultatea 

posibilitatea desfășurării unor ședințe închise, 

care sunt reglementate de prevederile articolului 

34 din Proiect. 

Mai mult, prin menținerea principiului 

„contradictorialității” se denotă faptul că acesta 

este caracteristic doar ședințelor publice cu 

participarea părților. 

 

 

13.  Propunem excluderea din Lege a atribuției de 

eliberare a legitimațiilor de serviciu pentru judecătorii 

Curții Constituționale de către Președintele Parlamentului, 

pentru a fortifica independența Curții și a exclude 

aparențele de dependență politică a Curții. 

Propunem reformularea art. 8 alin. (3) după cum urmează:  

(3)Pe durata exercitării mandatului, judecătorilori Curţii 

au legitimație de serviciu. 

 

Se acceptă 

13. Articolul 8 alineatul 3 va avea următoarea 

redacție: 

„(3) Pe durata exercitării mandatului, 

judecătorilori Curţii Constituţionale dețin 

legitimație de serviciu.” 
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14. Modificare redacțională pentru a preciza modul de 

desfășurare al celui de-al doilea tur între candidații la 

funcția de Președinte al Curții Constituționale. 

Modificarea precizează că în turul doi urmează să 

participe doar cei doi candidați care au obținut cel mai 

mare număr de voturi în primul tur. 

Propunem detalierea art. 11 alin. (2) după cum urmează:  

(2) Dacă la primul tur de scrutin candidații nu întrunesc 

majoritatea de voturi, se procedează la al doilea tur de 

scrutin între cei doi candidați care au obținut cel mai mare 

număr de voturi în primul tur şi este ales preşedinte 

judecătorul care a obţinut cel mai mare număr de voturi. 

 

Se acceptă 

14.  Articolul 11 alin.(2) va avea următorul 

cuprins: 

„(2) Dacă la primul tur de scrutin candidaţii nu 

întrunesc majoritatea de voturi, se procedează la 

al doilea tur de scrutin între cei doi candidați care 

au obținut cel mai mare număr de voturi în 

primul tur şi este ales preşedinte, judecătorul 

care a obţinut cel mai mare număr de voturi.” 

 

15. Recomandăm excluderea din lege a atribuției potrivit 

căreia Președintele Curții este responsabil personal de 

repartizarea sesizărilor spre soluționare. Exercitarea 

acestei atribuții poate fi delegată Secretariatului Curții sau 

exercitată prin implementarea unui sistem de repartizare 

aleatorie a dosarelor. Alternativ, președintele Curții poate 

decide repartizarea sesizărilor având în vedere domeniile 

de specializare a judecătorilor Curții Constituționale. În 

orice caz, o astfel de prevedere nu ar trebui să mai existe 

în lege, fiind una arhaică și depășită de realitățile sociale 

actuale. 

Propunem modificarea art. 12 alin. (1) litera a) după cum 

urmează: 

a) coordonează activitatea Curţii Constituţionale.  

 

Nu se acceptă 

15. Secretariatul Curții nu are această 

competență iar prin excluderea textului se va 

crea o confuzie în acest sens. 

 

  16. Ținând cont de necesitatea respectării caracterului 

apolitic al activității Curții Constituționale, propunem 

excluderea posibilității de a candida la funcția de judecător 

al Curții Constituționale pentru candidații care în ultimii 3 

ani până la anunțarea concursului au fost membri şi/sau au 

desfășurat activități cu caracter politic în cadrul unui 

partid politic sau al unei organizații social-politice. O 

Nu se acceptă 

16. La intrarea în exercițiul funcției 

judecătorul constituțional devine independent și 

imparțial și nu poate fi asociat a avea nici o 

apartenență politică. Or, acesta are obligația 

exclusivă de a asigura supremația Constituției. În 

exercitarea atribuţiilor, judecătorii nu sunt 

angajaţii autorităţilor care i-a numit.  
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prevedere similară există și în Legea cu privire la 

procuratura (art. 20 alin. 5 lit b)).    

Propunem modificarea art. 14 alin (1) după cum urmează:  

(1) Judecător al Curţii Constituționale poate fi persoana 

care deţine cetăţenia Republicii Moldova, are domiciliu în 

ţară, are pregătire juridică superioară, înaltă competenţă 

profesională şi o vechime de cel puţin 15 ani în activitatea 

juridică, în învăţământul juridic superior sau în activitatea 

ştiinţifică. Nu poate fi judecător al Curții Constituționale 

persoana care în ultimii 3 ani pînă la anunţarea concursului 

a fost membru şi/sau a desfăşurat activităţi cu caracter 

politic în cadrul unui partid politic sau al unei organizaţii 

social-politice. 

 

Constituţia reglementează importante 

principii şi garanţii ale independenţei şi 

neutralităţii judecătorilor Curţii Constituţionale, 

de natură să permită acestora exercitarea 

obiectivă a judecăţii, Curtea însăşi fiind, potrivit 

articolului 134 alin. (2) din Constituţie, 

„independentă faţă de orice altă autoritate 

publică” şi supunându-se numai Constituţiei. 

Mai mult, judecătorii Curții potrivit art. 35 din 

proiectul de lege se pot abține de la examinarea 

cauzelor. 

 

17.Recomandăm detalierea prevederilor cu privire la 

modul de selectare al candidaților la funcția de judecător 

al Curții Constituționale. Considerăm necesar ca selecția 

candidaților să implice mai multe etape decât simpla 

examinare a dosarelor depuse pentru concurs. Având în 

vedere importanța funcției cât și durata mandatului de 9 

ani al judecătorilor Curții, recomandăm organizarea și 

desfășurarea unui concurs public în baza unei competiții 

deschise și alegerii după merit a celor mai competente 

persoane.   

Pentru alegerea celor mai buni candidați recomandăm 

includerea în rigorile de desfășurare a concursului public 

a unor criterii de selectare obiective şi clar definite, astfel 

încât orice candidat să aibă șanse egale de participare 

precum și să fie evaluați în baza criteriilor de independență 

și profesionalism, integritate, precum și a relevanței 

activității anterioare pentru funcția de judecător al Curții 

Constituționale. Această practică a fost deja implementată 

în cadrul procedurii de selectare al unui judecător la 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (2012) și 

procedurii de selecție a unui candidat la funcția de 

judecător al Curții Constituționale (2015). 

Nu se acceptă 

17. Astfel de practici nu sunt caracteristice 

pentru numirea judecătorilor instanței 

constituționale. Legislația în domeniu a altor 

state instituie doar criterii care urmează să le 

corespundă judecătorii,  precum și stabilește 

autoritatea competentă să numească judecătorii. 

În acest sens, potrivit recomandărilor Comisie de 

la Veneția este salutabil ca judecătorii să fie 

numiți de toate cele trei puteri în stat (legislativă, 

executivă și judecătorească). Acest fapt asigură 

"o compoziție echilibrată a Curții".  
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În partea modificării alin. (5) și (6)  modificările sugerează 

necesitatea selectării unui singur candidat sau candidate de 

către autoritatea abilitată să desemneze judecătorul Curții 

Constituționale, și respectiv, modificarea este corelată cu 

propunerea înserată anterior la pct. 6 (lipsa activității 

politice în cadrul unui partid sau organizație social-

politică), care a fost transferată la alin. 1). 

Propunem modificarea art. 14 alin. (4) și un alt text pentru 

alin. (5) și (6), care vor descrie procedura de organizare și 

desfășurare a concursului public după cum urmează: 

(4) În vederea selectării candidatului la funcția de 

judecător al Curții Constituționale, autoritatea abilitată cu 

numirea judecătorilor instituie o comisie din specialiști 

notorii cu o vastă experiență în domeniul dreptului, care 

selectează candidatul în urma unui concurs.  

(5) Concursului se organizează următoarelor principii:  

 a) accesul liber la concurs a oricărei persoane care 

îndeplinește condițiile stabilite; 

b) alegere în bază de merit; 

c) publicitatea și transparența modul de organizare şi 

desfășurare a concursului. 

(6) Comisia va propune autorității competente să 

numească judecătorul un singur candidat. La selectarea 

candidatului Comisia ține cont de asigurarea egalității de 

gen între judecătorii Curții Constituționale.  

 

18. Modificarea presupune precizarea datei începerii 

exercitării mandatului judecătorului Curții 

Constituționale, pentru evitarea confuziei cu privire la 

data de la care începe calcularea mandatului (ziua 

depunerii jurământului sau ziua numirii în această 

funcție).  

Propunem o nouă redacție a art. 15 după cum urmează:  

(1) Judecătorul îşi exercită atribuțiile de la depunerea 

jurământului. 

Se acceptă  

18. Articolul 15 va avea următoarea redacție: 

„Articolul 15. Jurămîntul  

(1) Judecătorul îşi exercită funcția de la data 

depunerii jurămîntului. 

(2) Judecătorul depune în faţa Plenului Curţii 

Constituţionale următorul jurămînt:  

„Jur să îndeplinesc cu bună-credință obligaţiile 

de judecător al Curţii Constituţionale, să apăr 

ordinea constituţională a Republicii Moldova, să 
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(2) Judecătorul Curţii Constituţionale depune în faţa 

Parlamentului și a reprezentanților autorității care l-a 

numit, următorul jurământ: 

„Jur să îndeplinesc cinstit şi conştiincios obligaţiile de 

judecător al Curţii Constituţionale, să apăr ordinea 

constituţională a Republicii Moldova, să protejez 

supremația Constituției, să mă supun în exercitarea 

funcţiei numai Constituţiei”. 

 

protejez supremația Constituției, drepturile și 

libertățile fundamentale ale omului și să mă 

supun în exercitarea funcţiei numai 

Constituţiei.” 

19. La alineatul (2), propunem o modificare redacțională. 

Imposibilitatea reținerii fără încuviințarea prealabilă a 

Plenului Curții Constituționale acoperă atât situațiile de 

răspundere contravențională cât și penală. Imunitatea 

contravențională pare excesivă, având în vedere că 

judecătorul Curții oricum nu va putea fi arestat/reținut 

contravențional în temeiul primei părți a alin. 2. De 

asemenea, transmiterea in judecata a cauzei penale nu 

poate fi în mod rațional condiționată de acordul Curții 

Constituționale atât timp cât a fost dat acordul pentru 

pornirea urmăririi penale sau reținerea/arestarea 

judecătorului. Și Legea cu privire la statutul judecătorului 

(art. 19) a fost modificată în acest sens.  

La alineatul (3), recomandăm stabilirea excepției prin care 

acordul prealabil al Curții Constituționale nu este necesar 

în cazul infracțiunilor flagrante.  

Recomandăm eliminarea alin (4), or situația reglementată 

la alin. (2) acoperă inclusiv situațiile descrise în prezent la 

alin. (4).  

La alineatul (5), recomandăm excluderea extinderii 

inviolabilității judecătorilor Curții Constituționale în cazul 

mijloacelor de telecomunicații, având în vedere că 

interceptarea comunicațiilor sunt măsuri de investigații 

secrete, pentru care nu este necesar acordul Plenului 

Curții. 

Propunem modificarea art. 18 alin. (2), (3), (4) și (6) după 

cum urmează  

Nu se acceptă 

19. Potrivit art.137 din Constituție, judecătorii 

Curții Constituționale sunt inamovibili pe durata 

mandatului. Principiul inamovibilității constituie 

o garanţie în exercitarea mandatului care îi 

protejează pe judecători în primul rând de 

influenţe externe la îndeplinirea atribuţiilor 

jurisdicţionale. 

Pentru a da eficiență principiilor 

constituționale, mecanismele dezvoltate de către 

cadrul infraconstituțional trebuie să asigure o 

reală independenţă judecătorilor. 

Scopul dispoziţiilor infraconstituţionale nu 

poate fi decât acela de a garanta independenţa 

Curţii Constituţionale şi de a asigura existenţa 

unei autorităţi statale funcţionale. 

Potrivit, Comisiei de la Veneţia, imunitatea nu 

este un scop în sine, ci serveşte independenţei 

judecătorului, care ar trebui să fie în măsură să 

examineze cazurile, fără să se teamă de 

răspundere civilă sau penală pentru examinarea 

cu bună-credinţă a cauzei. 

În același timp, normele legale, cu garanțiile 

de rigoare, nu exclud atragerea la răspundere a 

judecătorilor constituționali. 
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(2) Judecătorul Curţii Constituţionale nu poate fi reţinut, 

arestat sau percheziţionat, cu excepţia cazurilor de 

infracţiune flagrantă, fără încuviinţarea prealabilă a 

Plenului Curţii Constituţionale. 

(3) Urmărirea penală împotriva judecătorului Curții 

Constituționale poate fi pornită doar de către Procurorul 

General sau prim-adjunctul, iar în lipsa acestuia de către 

un adjunct în temeiul ordinului emis de Procurorul 

General, cu acordul prealabil al Plenului Curții 

Constituționale. Acordul prealabil al Curții 

Constituționale nu este necesar în cazul infracțiunilor 

flagrante. 

 (4) Inviolabilitatea judecătorilor Curţii Constituţionale se 

extinde asupra locuinţei, localului de serviciu și 

vehiculelor folosite de el, asupra corespondenţei, 

bunurilor şi documentelor lui personale. 

 

20. Recomandăm revizuirea garanțiilor sociale de 

exercitare a funcției cu privire la:  

(a) posibilitatea judecătorului de a primi concomitent 

salariul și pensia;  

(b) recalcularea pensiei judecătorului ținându-se cont de 

mărimea salariului lunar al judecătorului;  

(c) plata pensiei (integral) pentru vechime în muncă;  

(d) achitarea îndemnizațiilor lunare și viagere.  

După mărirea substanțială a salariilor judecătorilor, 

cumularea de către judecători a salariului și a pensiei, sau 

ajustarea pensiilor potrivit măririi salariului judecătorilor 

în funcție nu-și mai găsesc justificare. Recomandăm 

achitarea pensiilor judecătorilor doar după eliberarea din 

funcție (cu este deja cazul judecătorilor din judecătorii) și 

indexarea pensiilor potrivit regulilor generale stabilite de 

Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat. Este 

ilogic de a ajusta pensia odată calculată în funcție de 

creșterea ulterioară a salariului judecătorilor Curții 

Constituționale, deoarece judecătorii nu au contribuit 

Nu se acceptă 

20. Principiul independenței  judecătorilor 

include și asigurarea securității financiare, care 

presupune și asigurarea unei garanții sociale cum 

este pensia specială a judecătorilor. 

Totodată, spre deosebire de judecătorii din 

instanțele de drept comun care sunt numiți până 

la atingerea plafonului de vârstă (65 de ani), 

judecătorii constituționali sunt numiți exclusiv 

pentru un mandat de 6 ani. 
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suplimentar pentru a pretinde recalcularea. Mai mult, 

recalcularea distorsionează întregul sistem de asigurări 

sociale și nu există argumente plauzibile pentru a menține 

această facilitate.   

Menținerea concomitentă, pe lângă salarii, a multor alte 

facilități financiare suplimentare nu sunt nejustificate 

pentru asigurarea garanțiilor sociale de exercitare a 

funcției judecătorilor Curții Constituționale. În aceleași 

timp, ele riscă să ducă la împovărarea sistemului național 

de asigurări sociale și bugetului de stat. Din aceste motiv 

recomandăm excluderea indemnizației lunare viagere și 

limitarea posibilității de plată a indemnizație de demisie. 

Propunem modificarea alin. (2) – (8) după cum urmează:  

(2) Judecătorul Curții Constituționale care a atins vârsta 

de 50 de ani și are o vechime în muncă de cel puțin 20 de 

ani calendaristici, inclusiv în funcția de judecător al 

Curții Constituționale pe perioada unui mandat deplin, 

are dreptul la pensie pentru vechime în muncă în 

proporție de 55 procente faţă de salariul lui mediu, iar 

pentru fiecare an complet de muncă peste vechimea de 

20 de ani – de 3 procente, dar în total nu mai mult de 80 

procente față de salariul lui mediu, ținându- se cont de 

indexarea salariului.  

(5) Judecătorului Curții Constituționale demisionat i se 

plăteşte o indemnizaţie unică de concediere egală cu 50% 

din produsul înmulţirii salariului său mediu lunar la 

numărul de ani lucraţi complet în funcţia de judecător al 

Curții Constituționale. 

 (7) Pensiile se stabilesc şi se plătesc de organele de 

asigurări sociale, care au dreptul de control asupra 

autenticităţii actelor ce confirmă stagiul de muncă şi 

venitul asigurat, eliberate de organele abilitate. 

(8) Cheltuielile pentru achitarea pensiilor se suportă după 

cum urmează: 50% din mărimea stabilită – de la bugetul 

asigurărilor sociale de stat şi 50% – de la bugetul de stat. 
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21. Sancțiunea ridicării mandatului judecătorului Curții 

Constituționale este o măsură excepțională. Nu am găsit 

în proiect reglementarea acestei instituții, însă nu credem 

că poate fi acceptată ridicarea mandatului de către 

instituția care a numit judecătorul. Aceasta va afecta 

independența Curții. Propunem ca ridicarea mandatului 

judecătorului trebuie susținută de cel puțin 2/3 din 

numărul jucătorilor Curții Constituționale.  

Această regulă constituie o bună practică aplicabilă și 

cadrul activității Curții Europene a Drepturilor Omului 

(regula nr. 7 a Regulamentului Curții) prin care orice 

judecător poate fi revocat cu votul a 2/3 din numărul 

judecătorilor aleși ai Curții. 

Alternativ, prevederea cu privire la ridicarea mandatului 

de către 2/3 din judecătorii Curții poate fi introdusă în art. 

24 alin. 6. 

Având în vedere că propunem numirea noului judecător 

prin concurs, propunem și mărirea termenului pentru 

numirea acestuia de la 45 la 60 de zile. Aceasta va 

permite organizarea efectivă a  unui concurs. 45 de zile 

ar putea fi insuficient. 

Propunem o completarea art. 23 cu alin. (2), si 

modificarea corespunzătoare a alin. (3), după cum 

urmează:  

(2) Ridicarea mandatului se face prin hotărârea Curții 

Constituționale, adoptată cu votul a cel puțin 2/3 din 

numărul judecătorilor Curții. 

 (3) În caz de demisie sau de ridicare a mandatului 

judecătorului Curtea Constituțională, în termen de cel 

mult 3 zile de la data declarării vacanţei funcţiei, solicită 

autorității care a desemnat judecătorul, desemnarea unui 

nou judecător. Autoritatea competentă numeşte 

judecătorul în termen de  60 de zile de la data sesizării de 

către Preşedintele Curţii Constituţionale. 

22.Propunem introducerea mecanismului de Amicus 

Curia prin care persoanele interesate vor putea prezenta 

Se acceptă parțial 
21.  Articolul 23 alineatul (2) și (3) va avea 

următoarea redacție: 

„(2) Ridicarea mandatului se decide prin 

hotărârea Plenului adoptată cu votul a 2/3 din 

numărul judecătorilor Curții Constituționale. 

Ridicarea mandatului pentru temeiurile 

prevăzute la alin. (1) lit. a), c) și e) se constată 

prin decizia Plenului Curții Constituționale. 

(3) În caz de demisie sau de ridicare a 

mandatului judecătorului Curtea Constituțională, 

în termen de cel mult 3 zile de la data declarării 

vacanţei funcţiei, solicită autorității care a 

desemnat judecătorul, desemnarea unui nou 

judecător. Autoritatea competentă numeşte 

judecătorul în termen de 45 de zile de la data 

sesizării de către Preşedintele Curţii 

Constituţionale.” 
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Curții observații scrise pe marginea unor cauze 

particulare. Acest lucru va permite Curții să beneficieze de 

expertiza unor grupuri profesionale în diverse domenii, 

care pot contribui la formarea jurisprudenței Curții. 

Prezentul mecanism nu exclude posibilitatea Curții de a 

solicita avize particulare, după modelul prevăzut în legea 

actuală (de ex: avizele Consiliului științific consultativ de 

pe lingă Curtea Constituțională).  

Având în vedere că aceste persoane nu sunt părți, ci 

participanți la proces, propunem modificarea titlului 

articolului. 

Propunem completarea art. 31 cu alin. (5) cu următorul 

conținut:  

(5) Persoana care nu este parte la procesul de jurisdicție 

constituțională, în virtutea cunoștințelor sau al interesului 

legitim, poate, cu permisiunea sau la invitația Curții, 

prezenta observații scrise (amicus curia) și lua cuvânt în 

cadrul dezbaterilor.  

De asemenea, titlul articolului urmează a fi redenumit în 

”Părţile procesului de jurisdicție constituțională” 

 

22. Propunem introducerea mecanismului de Amicus 

Curia prin care persoanele interesate vor putea prezenta 

Curții observații scrise pe marginea unor cauze 

particulare. Acest lucru va permite Curții să beneficieze de 

expertiza unor grupuri profesionale în diverse domenii, 

care pot contribui la formarea jurisprudenței Curții. 

Prezentul mecanism nu exclude posibilitatea Curții de a 

solicita avize particulare, după modelul prevăzut în legea 

actuală (de ex: avizele Consiliului științific consultativ de 

pe lingă Curtea Constituțională).  

Având în vedere că aceste persoane nu sunt părți, ci 

participanți la proces, propunem modificarea titlului 

articolului. 

Propunem completarea art. 31 cu alin. (5) cu următorul 

conținut:  

Nu se acceptă 

22. Proiectul de lege nu cuprinde nici o 

prevedere în partea ce ține de opiniile prezentate 

Curții. 

Procedura detaliată de examinare a sesizărilor 

precum și modul de solicitare a opiniilor asupra 

acestora va fi stabilită în Regulamentul care va fi 

aprobat de Curte. Acesta a fost și raționamentul 

abrogării Codului jurisdicției constituționale, cu 

atribuirea Curții a competenței de reglementare a 

procedurii, în mod similar Curții Europene a 

Drepturilor Omului și a practicii majorității 

curților constituționale din statele europene. În 

același timp, nici în prezent nimic nu împiedică 

de a fi prezentate Curții opinii Amicus Curiae. 
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(5) Persoana care nu este parte la procesul de jurisdicție 

constituțională, în virtutea cunoștințelor sau al interesului 

legitim, poate, cu permisiunea sau la invitația Curții, 

prezenta observații scrise (amicus curia) și lua cuvânt în 

cadrul dezbaterilor.  

De asemenea, titlul articolului urmează a fi redenumit în 

”Părţile procesului de jurisdicție constituțională” 

 

Mai mult, se atestă că această practică în prezent 

este aplicată de Curtea Constituțională la 

examinarea unor cauze complexe (ex. HCC 

nr.22 din 16 iulie 2015). 

 

23. Recomandăm păstrarea principiului publicității 

potrivit căruia întreaga activitate a Curții este una publică, 

cu excepția cazurilor în care publicitatea poate dăuna 

securității statului şi ordinii publice. Având în vedere forța 

juridică a hotărârilor Curții Constituționale, publicitatea 

procedurilor este o măsură imperios necesară pentru a 

aduce la cunoștința părților și publicului interesat 

dezbaterile cu privire la interpretarea Constituției, 

controlul constituționalității legilor și hotărârilor sau alte 

chestiuni de drept.  

Lipsa publicității a procedurii de emitere a avizelor și de 

interpretare a Constituției poate fi cu greu justificată. 

Interpretarea Constituției este un proces complex și cu 

consecințe juridice potențiale majore. Anume din acest 

considerent, recomandăm ca întreaga activitate a Curții să 

fie una publică, fără a exclude posibilitatea Curții 

constituționale de a decide în cazuri excepționale 

derogarea de la această regulă.  

Publicitatea ședințelor ca principiu de activitate a fost 

recomandată și de către experții Uniunii Europene în 

contextul misiunii de evaluare în domeniul justiției (Peer 

Review). Potrivit „Raportului de evaluare a Curții 

Constituționale”,  în contextul Republicii Moldova, 

caracterul public al activității Curții va contribui  la 

creșterea legitimității Curții Constituționale ca instituție 

independentă și garant al respectării statului de drept și 

supremației legii.  

Nu se acceptă 

23. Potrivit proiectului legii regula generală 

este că sesizările Curții se examinează în ședințe 

publice. Prin urmare, toate sesizările privind 

controlul constituționalității in abstracto a 

actelor normative precum și sesizările parvenite 

prin intermediul instituției excepției de 

neconstituționalitate sunt examinate cu 

participarea părților. 

Urmează a se face o distincție între sesizările 

privind interpretarea Constituției și cele care 

vizează controlul constituționalității. 

Prerogativa cu care a fost învestită Curtea 

Constituțională prin articolul 135 alin. (1) lit. b) 

din Constituţie presupune stabilirea de către 

instanța constituțională a sensului autentic şi 

deplin al normelor constituţionale. 

În același timp, potrivit proiectului de lege, 

chiar și în cazul sesizărilor privind interpretarea 

Constituție Curtea poate decide și examinarea 

acestora în ședințe publice. 

În același timp, s-a precizat în proiect că 

avizele se referă doar la inițiativele de revizuire 

a Constituției. 

De asemenea, cu referire la modul de 

examinare a sesizărilor de către Curțile 

Constituționale nu există o practică unificată în 

acest domeniu. Spre exemplu în Lituania cauza 
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Cu toate acestea, dacă publicitatea ședinței ar putea dăuna, 

aceasta ar putea fi declarată închisă în temeiul alin. (4). De 

asemenea, în scopul asigurării încrederii în Curtea 

Constituțională și a echității procedurilor, recomandăm că 

procedurile disciplinare împotriva judecătorilor Curții să 

fie examinate în ședință închisă. 

Propunem excluderea alin. (2). Articolul 34. 

Propunem completarea alin. (4): 

(4) În cazul în care publicitatea ședințelor poate dăuna 

securităţii statului şi ordinii publice, Plenul Curții 

Constituționale poate dispune organizarea şedinţei 

închise. Procedura privind răspunderea disciplinară a 

judecătorului Curții Constituționale se examinează în 

ședință închisă. La examinarea cauzei în şedinţă închisă se 

respectă procedura jurisdicţiei constituţionale. 

 

în cadrul justiție constituțională va fi examinată 

prin procedură scrisă dacă judecătorul-raportor 

constată că există suficiente date pentru 

examinarea acesteia în cadrul procedurii scrise și 

dacă părțile în cauză nu au depus o cerere scrisă 

de examinare a cauzei într-o şedinţă publică. În 

timp ce, la examinarea unei cauze în cadrul 

proceduri scrise, după evaluarea materialelor 

cauzei, Curtea Constituțională poate să decidă 

repartizarea cauzei pentru examinare în şedinţă 

publică. 

 

24. Prima recomandare de modificare este sugerată în 

contextul propunerii privind modalitatea de revocare a 

judecătorului din funcție (a se vedea pct. 4).  

Ce-a dea doua modificare se recomandă în contextul 

recomandărilor precedente cu privire la caracterul public 

și transparent al activității Curții. Reiterăm în această 

ordine de idei oportunitatea reanunțării la excepțiile care 

ar permite votarea în mod secret.  

De asemenea, recomandăm ca în dispozitivul hotărârii 

Curții Constituționale să fie indicat expres numărul de 

voturi. Aceasta este practica Curții Europene a Drepturilor 

Omului. 

Propunem modificarea și completarea art. 37 alin (3) după 

cum urmează:  

(3) Actele Curții Constituționale se adoptă cu votul 

majorității judecătorilor, cu excepția hotărârii de revocare 

a judecătorului Curții Constituționale, care se adoptă cu 

votul a 2/3 a judecătorilor Curții.   

Nu se acceptă 

24. Propunerea care vizează  numărul necesar de 

voturi va fi inclusă la articolul privind ridicarea 

mandatului. Totodată, în cazul judecătorilor 

Curții Constituționale nu poate opera noțiunea de 

„revocarea mandatului”.   
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(4) Toate actele Curții Constituționale se adoptă prin vot 

deschis. Numărul voturilor se indică în hotărârea Curții 

Constituționale.  

 

25. Pentru asigurarea alegerii celui mai bun 

candidat/candidate la funcția de Secretar General al Curții 

Constituționale, recomandăm modificarea modalității de 

alegere al acestei funcții - prin concurs, de către Plenul 

Curții Constituționale. Propunem modificarea art. 48 alin. 

(2) după cum urmează: 

 (2) Secretariatul Curţii Constituţionale este condus de 

Secretarul General, ales prin concurs de către Plenul 

Curții. 

 

Nu se acceptă 

25. Secretarul general este funcționar public. 

Prin urmare, acesta este angajat de conducătorul 

instituției cu aplicarea tuturor prevederilor 

specifice funcției publice. 

6. Ministerul Afacerilor 

Interne 

26.  La Capitolul I art.6 alin.(l) din proiectul de lege se 

dubleaza cu prevederile art.3 din același capitol. 

La Capitolul II art.9, se propune modificarea numărului 

judecatorilor de la 6 la 7 si a mandatului acestora de la 6 

ani la 9 ani care nu poate fi reinnoit. Iar in susținerea 

acestora, autorii proiectului, în nota informativa invoca ca 

о astfel de practica este intilnita in Romania, Franca, 

Slovenia, Macedonia etc. Astfel, mentionam ca în 

Romania, potrivit art.5 alin.(3) din Legea nr.47/1992 

privind organizarea §i functionarea Curții Constitutionale, 

Curtea se innoieste cu о treime din numarul judecatorilor 

din 3 in 3 ani. Astfel, in cazul modificarilor propuse prin 

noul proiect de lege, urmeaza a se institui un mecanism 

similar. 

 

Se acceptă 

26. Vezi argumentele de la punctul 1. 

 

27. La Capitolul IV la art.28 alin.(3) lit. d) din proiect 

urmează a  fi exclusă sau, în caz contrar, de specificat care 

sunt criteriile de determinare faptului că sesizarea este 

vădit nefondată, pentru a exclude în eventualitate orice 

abuz din partea judecătorilor la examinarea sesizării. 

Nu se acceptă 

27. Aceste aspecte vor fi reglementate în 

Regulamentul Curții, conform alin.(2) din 

proiectul legii 

 

28. La Capitolul V la art.43 din proiect se recomandă a fi 

exclus. In viziunea autorilor proiectului, daca la 
Nu se acceptă 
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examinarea cauzei Curtea Constitutionala constată 

existenta unor lacune in legislatie ce se datoreaza 

nerealizarii unor prevederi ale Constituției, ea atrage 

atentia autoritaților publice respective, printr-o adresa, 

asupra lichidarii acestor lacune. Deci, nu poate fi sustinuta 

о astfel de opinie, deoarece odata sesizata Curtea, in 

virtutea legii este obligata a se expune asupra sesizarii, iar 

in cazul in care se invoca о exceptie de 

neconstitutionalitate, aceasta trebuie sa fie constatata prin 

hotarare/decizie care, ulterior, potrivit art.46 din acest 

proiect se executa in termenele prevazute de lege. Cu atît 

mai mult, toate sesizarile Curtii se refera la nerespectarea, 

nerealizarea prevederilor constitutionale. În acest context, 

se recomandă autorilor proiectului de a examina 

oportunitatea instituirii unui mecanism similar celui 

existent în Romania, potrivit caruia controlul 

constitutionalitatii legilor se efectueaza înainte de 

promulgarea acestora. 

 

28. Autorul propunerii eronat a interpretat 

norma din proiect, or adresele Curții 

Constituționale nu constituie documentul prin 

care Curtea Constituțională se expune asupra 

chestiunilor examinate. Adresele Curții au drept 

scop perfecționarea cadrului normativ, 

eliminarea lacunelor legislative constatate, 

îmbunătățirea calității normei în sensul oferirii 

previzibilității și lichidării ambiguităților. 

Referitor la instituirea controlului de 

constituționalitate a priori a se vedea art. 4 

alin.(2) din proiect. 

 

29. Referitor la termenele de examinare a sesizarilor, se 

recomanda de a se specifica care sunt ele, evitandu-se 

formularea de genul „termen rezonabil", „termen cat mai 

scurt posibil" întrucât in legislatia procesual-penală și cea 

procesual-civilă la fel sunt instituite termene rezonabile, 

dar acestea s-au demonstrat a fi abuzive prin nenumaratele 

condamnari ale Republicii Moldova la CEDO, pe cauzele 

care au durat 2, 3 si mai multi ani, ce in viziunea 

judecatorilor autohtoni reprezinta termene rezonabile, insa 

aceasta vine in contradicpe cu drepturile omului, deoarece 

о persoana lezata in dreptul sau are nevoie de repunerea 

cat mai rapida in dreptul incalcat. 

 

Nu se acceptă 

29. Nu poate fi stabilit un termen fix, întrucât 

ținând cont de varietatea și complexitatea 

chestiunilor examinate de Curte termenul de 

examinare poate varia. Iar termenul „rezonabil„ 

utilizat de autor este unul care răspunde tututor 

situațiilor posibile.  

Cu atît mai mult că în  practica străină nu se 

întâlnesc asemenea reglementări. Iar Curtea 

Europeană pentru Drepturile Omului, de 

asemenea nu are stabilit un termen anumit de 

examinare, cauzele fiind soluționate în funcție de 

prioritatea acestora. 

 

30. Totodata, proiectul de lege urmeaza a fi revizuit 

suplimentar din punct de vedere gramatical si al expunerii 

concise si corecte a continutului, conform normelor 

Se acceptă 

30. Proiectul a fost revizuit din punct de vedere 

gramatical și tehnic. 
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tehnicii legislative, stabilite in Legea nr.780 din 27 

decembrie 2001 privind actele legislative. 

7. Procuratura Generală 31. Potrivit prevederilor art.9 din proiectul de lege, se 

propune majorarea numarului de judecatori din cadrul 

Curtii Constitutionale pina la 7 judecatori, iar mandatul 

acestora sa fie majorat pina la 9 ani. 

Aceste modificari nu pot fi acceptate, deoarece sint in 

contradictie cu prevederile art. 136 alin.(l) din Constitutia 

Republicii Moldova, iar autorii proiectului nu au prevazut 

careva reglemntarii tranzitorii pina la modificarea 

Constitutiei. 

 

Se acceptă 

31. Vezi argumentele de la punctul 1. 

 

32. Considerăm art. 11 din proiectul de lege lacunar, 

deoarece nu conține norme ce ar reglementa cazurile cand 

exista numai un singur candidat la funcția de președinte al 

Curții Constitutionale. De asemenea, proiectul de lege nu 

stabilește termenul de organizare a alegerilor în raport cu 

intervenirea vacanței funcției. 

 

 

 

 

Nu se acceptă 

32. Existența unui singur candidat nu ridică 

probleme de aplicabilitate a legii. Or, dor în 

situația existenței competivității s-ar putea 

evidenția eventuale riscuri de blocaje 

instituționale care se doresc a fi evitate prin 

reglementări care să permită alegerea într-un 

final a președintelui CC. 

33. Prevederile art. 12 alin.(2) potrivit carora  președintele 

Curtii Constitutionale este ordonatorul mijloacelor 

financiare ale Curtii Constitutionale, in limita bugetului 

aprobat. ", nu pot fi acceptate, deoarece in legislatia 

bugetara nu se mai regaseste notiunea de „ordonator al 

mijloacelor financiare", iar prin Legea fianțelor publice si 

responsabilitătii bugetar-fiscale, nr.181 din 25.07.2014, 

notiunea a fost inlocuita cu sintagma,, administrator de 

buget". 

Prin urmare, pentru a aduce in concordant prevederile art. 

12 alin.(2) din proiectul de lege cu notiunile prevazute de 

Legea nr.181 din 25.07.2014, propunem la articolul 12, 

alineatul (2) urmatorul cuprins: 

Se acceptă parțial 
33. Redacția a fost modificată pentru a asigura 

conformitatea cu terminologia utilizată în Legea 

fianțelor publice și responsabilitătii bugetar-

fiscale, nr.181 din 25.07.2014 

„(2) Președintele Curții Constitutionale 

organizează și implementează sistemul de 

management financiar și control intern.” 
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„(2) Presedintele Curții Constitutionale organizeaza si 

implementeaza sistemul de management financiar și 

control intern si poarta raspundere manageriala pentru 

administrarea bugetului institutiei și a patrimoniului 

public aflat in gestiune;". 

 

34. Conform art. 13 alin.(2) din proiectul de lege funcția 

de consilier este funcție de demnitate publică. Totodata, 

potrivit art.6 alin.(4) din Legea nr. 199 din 16.07.2010 cu 

privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate 

publică „Pentru ocuparea unor funcții de demnitate 

publică prin numire se organizeaza concurs in condițiile 

legii. ", iar potrivit art.7 alin.(l) „Mandatul demnitarului 

este de 4 ani, dacă un alt termen nu este stabilit prin 

Constituție sau prin legea speciala ce reglementeaza 

activitatea acestui demnitar.". 

Careva norme ce ar reglementa acest aspect in proiectul de 

lege nu se regăsesc. Mai mult, din proiectul de lege nu este 

clar cadrul normativ care reglementează activitatea 

consilierilor, incompatibilitățile, restricțiile, atribuțiile și 

obligate, încetarea/ridicarea mandatului, răspunderea 

disciplinară a acestora. 

Respectiv, propunem a ajusta normele enunțate la 

prevederile Legii cu privire la statutul persoanelor cu 

funcții de demnitate publică nr. 199 din 16.07.2010, și 

anume consilierii să fie numiți prin concurs public si 

transparent cu exercitarea mandatului de 4 ani. 

 

Nu se acceptă 

34. Vezi argumentele Curții Constituționale la 

punctul 11 din tabel. 

 

35. Consideram neargumentată și inadmisibilă inițiativa 

propusă la alin. (6) al art. 14 din proiect, potrivit căruia 

candidatul la functia de judecător al Curții Constitutionale 

poate fi membru al unui partid politic, care trebuie sa 

demisioneze până la data depunerii juramântului. 

Mai mult, această inițiativa este în contradicție cu 

prevederile art.4 alin.(l) lit. h) din proiect, conform cărora 

una din atribuțiile funcționale ale Curții Constituționale 

Nu se acceptă 

35. Vezi argumentele de la punctul 16 din tabel. 
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este „hotarăște asupra chestiunilor care au ca obiect 

constituționalitatea unui partid". 

Pentru a da eficiența principiului independenței 

judecătorilor Curții Constituționale considerăm oportun a 

introduce între criteriile de selecție a judecătorilor Curtii 

Constituționale condiția ca aceștea să nu fi fost membri 

într-un partid politic in ultimii 3 ani. Aceasta condiție are 

rolul de a asigura îndeplinirea. criteriilor de integritate si 

de independență politică a judecatorilor Curții 

Constituționale care este о instituție fundamentală pentru 

democrație. 

Având în vedere cele expuse, propunem a exclude din 

conținutul alin.(6) al art. 14 a textului „sau este membru 

al unui partid politic" . respectiv a cuvintelor „și de a-și 

înceta activitatea de partid". 

Totodata, propunem completarea art. 14 cu alin.(7) cu 

urmatorul cuprins:  

„ (7) În ultimii 3 ani până la anunțarea concursului nu 

a fast membru si/sau пи a desfăsurat activitați cu caracter 

politic în cadrul unui partid politic sau al unei organizatii 

social-politice. " 

Aceiași restricție propunem a fi prevazuta ți pentru 

consilieri care vor forma corpul consilierilor, completări 

ce urmeaza a fi efectuate la art. 13 alin.(5) din proiectul de 

lege. 

36. Potrivit art. 17 alin.(2) din proiect „Mandatul de 

judecator al Curții Constituționale se suspendă sau se 

ridica numai in cazurile stabilite de prezenta lege." 

Totodata, proiectul de lege nu prevede in general cazurile 

de suspendare a mandatului de judecator al Curții 

Constituționale și necesita a fi completat cu 

indicarea/enumerarea expresă a acestora. 

 

Se acceptă 

36. Articolul 18 a fost completat cu alineatul (7) 

cu următorul cuprins: 

„(7)Judecătorul Curții Constituționale poate fi 

suspendat din funcţie, prin hotărîrea Plenului 

dacă  în privinţa acestuia a fost dispusă  

începerea urmărirrii penale, pînă la rămînerea 

definitivă a hotărârii în cauza respectivă.” 

 

37. Potrivit art. 18 alin.(2) din proiectul de lege se propune 

a fi aplicat urmatorul mecanisms de imunitate: 
Nu se acceptă 
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,Judecătorul Curții Constituționale nu poate fi rețimit, 

arestat, percheziționat, cu excepția cazurilor de 

infracțiune flagrantă, trimis in judecată contravențională 

sau penală fară incuviințarea prealabilă a Plenului Curții 

Constituționale". 

În acest context, mentionam, Hotărîrea Curții 

Constituționale nr.22 din 05.09.2013 pentru controlul 

constituționalității unor prevederi referitoare la imunitatea 

judecătorului (Sesizarea nr.32a/2012), în cadrul căreia 

Curtea a solicitat și opinia Comisiei Europene pentru 

Democrație prin Drept a Consiliului Europei (in 

continuare - Comisia de la Veneția). La 11 martie 2013, 

Curții Constituționale i-a fost comunicată Opinia Amicus 

Curiae referitor la compatibilitatea cu standardele 

europene a prevederilor Legii cu privire la statutul 

judecatorului în partea ce ține de imunitatea judecatorilor, 

opinie adoptată la cea de-a 94 Sesiune plenara din 8-9 

martie 2013. 

În special, pct.41. din Hotărîrea Curții Constituționale 

menționate, stipulează „În concluziile sale Comisia de la 

Venetia retine: 

„53. [...] legislatia Republicii Moldova nu este in 

contradicție cu standardele internaționale. În timp ce 

unele state, in particular din Estul Europei, stabilesc 

inviolabilitatea penală a judecătorilor drept о garanție 

suplimentară pentru aceștia, nu există nici о normă 

recunoscută la nivel internațional care impune aceasta 

inviolabilitate. Dimpotriva, standardele internationale 

sustin principiul, potrivit căruia "atunci cand nu sunt în 

exercitarea functiei, judecatorii sunt responsabili in 

temeiul dreptului civil, penal și administratv in același 

mod ca orice alt cetățean "(CM/ Rec (2010)12, alin.71). 

54. În timp ce garanțiile funcționale sunt necesare pentru 

a garanta independența judecatorească împotriva 

influenței externe nejustificate, imunitatea nu este largă. 

Independența justitiei nu depinde de imunitatea largă și 

37. În aceste condiţii, se  constatată că 

reţinerea, arestarea, percheziționarea  

judecătorului  Curții Constituționale ar putea 

genera o reţinere excesivă susceptibilă să aducă 

atingere independenţei judecătorului prin  

crearea unor presiuni în privinţa  acestuia. 

Mai mult, inamovibilitatea judecătorului 

Curții Constituționale prevăzută de articolul 18 

din proiect nu este una absolută, respectiv,  

specificarea anumitor categorii de infrancțiuni 

nu ar fi oportună. 
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judecătorii ar trebui să răspundă pentru orice presupuse 

crime, avînd în vedere că procedurile efective de apărare, 

de atac și alte elemente ale statului de drept sunt la 

dispozitia lor deplina." . 

Din considerentele expuse, propunem la articolul 18, 

alineatul (2) urmatorul cuprins: 

„Judecatorul Curtii Constitutionale nu poate fi reținut, 

arestat, percheziționat, fără acordul Plenului Curții 

Constituționale. Acordul Plenului Curții Constituționale 

nu este necesar în caz de infracțiune flagrantă sau a 

infracțiunilor specificate la art. 324 și 326 Cod penal. 

 

38. La art. 18 alin.(3) propunem excluderea sintagmei „sau 

prim-adjunct", intrucat functia de prim-adjunct nu se 

regaseste in Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la 

Procuratura, or conform art.7 alin.(4) din Legea 

mentionata „ Procuratura este condusă de Procurorul 

General și adjuncții săi conform domeniilor de competența 

stabilite de Procurorul General. ". 

De asemenea, comparand norma juridica de la art. 18 alin. 

(3) din proiectul propus spre avizare, cu reglementari 

identice pentru statutul judecătorului, se constată о 

exagerare nejustificată a mecanismului de inviolabilitate a 

judecatorilor Curtii Constitutionale. In acest context 

propunem, expunerea aliniatului 2 al art. 18 din proiect in 

urmatoarea redactie: 

„ (2) Urmarirea penala impotriva judecatorului Curtii 

Constitutionale poate fi pornita doar de catre Procurorul 

General sau prim-adjunctul, iar in lipsa acestuia de catre 

un adjunct în temeiul ordinului emis de Procurorul 

General, cu Plenului Curtii Constitutionale, in condițiile 

Codului de vrocedurd penala. In cazul săvârșirii de catre 

judecatorul Curtii Constitutionale a infracfiunilor 

specificate la art. 324 si 326 ale Codului penal al 

Republicii Moldova, precum și în cazul infractiunilor 

Se acceptă parțial 

38. Articolul 18 alineatul (3) va avea 

următoarea redacție: 

„(3) Urmărirea penală împotriva judecătorului 

Curții Constituționale poate fi pornită doar de 

către Procurorul General, iar în lipsa acestuia de 

către un adjunct în temeiul ordinului emis de 

Procurorul General, cu acordul prealabil al 

Plenului Curții Constituționale.” 
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flagrante, acordul Plenului Curtii Constitutionale pentru 

pornirea urmdririi penale nu este necesar. ". 

 

39. Prerogativa Curtii Constitutionale de a se expune 

potrivit art. 18 alin.(5) din proiectul de lege in decurs de 

24 de ore asupra retinerii judecatorului Curtii 

Constitutionale in caz de infractiune flagranta, conceptual 

nu poate fi acceptata, fiind suficienta comunicarea 

imediata despre acest fapt Curtii Constitutionale, iar deja 

despre retinere, urmeaza sa se expuna nu Curtea 

Constitutionala, dar instan^a de judecata competenta. 

Respectiv, textul „саге in decurs de 24 de ore, se va 

expune asupra retinerii. " de la art. 18 alin.(5) din 

proiectul de lege urmeaza a fi exclus. 

Din considerentele expuse, propunem expunerea textului 

alineatului (5) al articolului 18 din proiectul de lege, in 

urmatoarea redactie: 

„(5)Retinerea judecatorului Curtii Constitutionale, 

surprins in flagrant delict si in cazul infractiunilor 

specificate la art. 324 si art. 326 ale Codului penal al 

Republicii Moldova se comunica imediat Curtii 

Constitutionale. ". 

Nu se acceptă. 

39. Vezi argumentele de la punctul 37 din tabel. 

 

40. Abaterile disciplinare prevazute de art.24 alin.(l) din 

proiectul de lege au о expunere ambiguă si generalizată, 

fără a fi respectate principiile de claritate și previzibilitate 

a unei norme juridice 

Totodată, deși art.24 din proiectul de lege prevede 

răspunderea disciplinară a judecatorilor, careva norme ce 

ar reglementa termenul de prescripție pentru tragerea la 

răspundere disciplinară a judecatorului Curții 

Constituționale lipsesc. 

La art. 24 alin.(4), în scopul respectării principiului 

clarității și previzibilității normei juridice, la final 

propunem a completa cu propoziția „Hotarîrea privind 

aplicarea sancțiunii avertisment se adoptă cu votul 

majorității judecătorilor Curții Constituționale.", deoarece 

Nu se acceptă 

40. Procedura de examinare a abaterilor 

disciplinare va fi reglementată în Regulamentul 

Curții Constituționale așa cum este prevăzut de 

articolul 24 alineatul (2) din proiect. Or, 

prevederea unei astfel de propuneri înaintate, ar 

încărca excesiv norma juridică de la articolul 24 

din proiect, iar reglementarea detaliată a 

situațiilor descrise se va realiza prin includerea 

acestora în Regulamentul Curții Contituționale. 
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proiectul nu prevede care trebuie să fie numărul de voturi 

necesar pentru a aplica această sancțiune disciplinară 

judecatorului, în comparație cu sancțiunile reducerea 

salariului și ridicarea mandatului, care, conform art.24 

alin.(5) și respectiv alin.(6) al proiectului, se aplică prin 

hotarîre adoptată cu votul majoritatii judecatorilor. 

Totodata, proiectul de lege nu prevede posibilitatea 

judecatorului de a-și expune poziția sau a de explicații cu 

privire la faptele ce i se impută. În situația dată, există 

riscul ca sancțiunile să fie aplicate în mod arbitrar ți 

unilateral. 

Din considerentele expuse, propunem a completa art.24 cu 

alineatele (7) și (8) cu urmatorul cuprins: 

„(7) Stabilirea abaterilor disciplinare ale judecatorilor, a 

sancțiunilor și a modului de aplicare a acestora este de 

competența exclusivă a plenului Curții Constituționale. 

(8)Judecatorului i se va oferi posibilitatea de a da 

explicații cu privire la abaterea disciplinara ce i se 

impută.". 

41. Potrivit art. 26 alin.(l) „ Dreptul de sesizare îl au: ...e) 

Procurorul General;...” 

Pornind de la faptul, că există bănuiala rezonabilă că, în 

timpul/perioada în care Procurorul General ar absenta sau 

ar fi în imposibilitate de exercitare a funcțiilor sale, ar 

apărea situații care nu suferă amânare, este oportun ca 

drept de sesizare a Curții Constituționale să-l aibă și 

Adjunctul Procurorului General care il substituie. 

Din considerentele expuse, propunem la articolul 26, 

alineatul (1), lit. e) urmatorul cuprins: 

„Dreptul de sesizare il au: ... 

e) Procurorul General, iar in cazul absenței sau 

imposibilității de exercitare a funcțiilor sale, de către un 

Adjunct al său, care îl substituie'" 

 Art. 26 alin. (2) din proiect, prevede ca „Subiecții 

prevăzuți la alin.(l) nu pot sesiza Curtea Constituționala 

în probleme privind: 

Nu se acceptă 

41. În conformitate cu articolul 11 alineatul 

(2) din Legea cu privire la Procuratură nr. 3 din 

25 februarie 2016: 

În termen de 3 luni de la numirea sa în funcție, 

Procurorul General îi numește pe adjuncții săi, le 

repartizează acestora domeniile de competență și 

stabilește ordinea substituirii sale de către 

adjuncți în cazul absenței sau al imposibilității de 

exercitare a funcțiilor sale. În cazul în care 

Procurorul General nu a stabilit ordinea 

substituirii sale de către adjuncți, funcțiile 

Procurorului General vor fi exercitate de drept de 

către adjunctul cu cea mai mare vechime în 

funcția de procuror. 

Prin urmare nu considerăm necesară 

includerea în proiectul de Lege a acestei 
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d) ce are ca obiect constituționalitatea unui partid, care 

poate fi făcută de Parlament, de Președintele Republicii 

Moldova, de Guvern, de ministrul justifiei sau de 

Procurorul General." 

Această prevedere este ambiguă și contravine alin. (1) 

art.26 din proiectul de lege, de aceia propunem a revedea 

aceasta norma. 

 

propuneri, or posibilitatea de sesizare a Curții 

Constituționale poate fi repartizată unuia din 

adjuncții săi de către Procurorul General în cazul 

absenței sale. 

 

42. Art.48 alin.(2) din proiectul de lege prevede ca 

„Secretariatul Curții Constituționale este condus de 

Secretarul General", iar potrivit Clasificatorului unic al 

funcțiilor publice, aprobat prin Legea nr. 155 din 

21.07.2011, este prevazuta funcția de șef/șef adjunct al 

Secretariatului Curții Constituționale și nu de Secretar 

General. 

Respectiv, propunem a revedea norma dată în vederea 

coroborării cu Legea nr. 155 din 21.07.2011 menționată. 

 

Nu se acceptă 

42. Urmare a adoptării prezentului proiect de 

lege, urmează a fi racordată Legea nominalizată 

de autorul propunerii, în vederea implementării 

cadrului conex Legii cu privire la Curtea 

Constituțională. 

 

43.În vederea coroborarii art.49 Finanfarea activității din 

proiectul de lege, cu prevederile art.l alin.(2), art. 21, 51, 

52 din Legea finanțelor publice și responsabilității 

bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, propunem 

urmatoarea redacție a art.49 din proiectul de lege: 

„Articolul 49. Finanfarea activitafii Curfii 

Constitutionale (1) Curtea Constitutionala se finanteaza 

de la bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare 

aprobate prin legea bugetară anuală. 

(2) Bugetul Curții Constituțional se elaborează, se aprobă 

și se administrează în conformitate cu principiile, regulile 

și procedurile, stabilite de legislația în domeniul 

finantelor publice și responsabilitatea bugetar-fiscală. ". 

Modificările propuse se argumentează prin necesitatea 

unificării normelor legale vizând aprobarea și 

administrarea bugetelor autorităților bugetare 

independente, precum si stabilirea cerintelor privind 

Nu se acceptă 

43. Articolul 49 din proiect a fost redat într-o 

redacție nouă. 

Vezi argumentele de la punctul 10 din tabel. 
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respectarea de catre autoritățile bugetare independente a 

calendarului bugetar si a metodologiei generale de 

elaborare, aprobare si executare a bugetului. 

In acelasi context, menționăm și argumentele invocate în 

Hotarârea Parlamentului nr.39 din 14 mai 2010, potrivit 

careia aprobarea repetata de către Parlament a bugetului, 

inițial prin hotarâre și ulterior ca parte integrantă a legii 

bugetare anuale, nu este justificată. 

8. Consiliul Superior al 

Magistraturii 

44. Referitor la subiecţii cu drept de sesizare a Curţii 

Constituţionale, pe lângă subiecţii incluşi în proiect, 

Plenul CSM consideră oportună şi necesară de acordare a 

prerogativei de sesizare - Consiliului Superior al 

Magistraturii şi Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie. 
 

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 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. 

Referitor la acordarea prerogativei Preşedintelui Curţii 

Supreme de Justiţie de a sesiza direct Curtea 

Constituţională, Plenul CSM evidenţiază că raţiunea 

acestei propuneri rezidă în faptul că necesitatea sesizării 

Curţii nu este condiţionată doar de verificarea 

conformităţii constituţionale a prevederilor legale în 

anumite cauze/pricini care se soluţionează de către 

instanţele judecătoreşti, ci şi în cazuri de administrare a 

instanţelor judecătoreşti. 

 

Se acceptă 

44. Propunerea a fost inclusă în proiect. Articolul 

26 alin.(1) a fost modificat și va avea următoarea 

redacție: 

Articolul 26. Subiecţii cu drept de sesizare  

(1) Dreptul de sesizare îl au:  

a)Preşedintele Republicii Moldova;  

b)Guvernul; 

c)ministrul justiţiei;  

d)Consiliul Superior al Magistraturii; 

e)judecătorii/completele de judecată din cadrul 

Curții Supreme de Justiție, curților de apel și 

judecătoriilor;  

f)Procurorul General;  

g)deputatul în Parlament;  

h)Avocatul Poporului, Avocatul Poporului 

pentru drepturile copilului; 

i) Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea 

discriminării şi asigurarea egalităţii; 

j)consiliile unităţilor administrativ-teritoriale de 

nivelul întîi sau al doilea, Adunarea Populară a 

Găgăuziei (Gagauz-Yeri) – în cazurile de 

supunere controlului constituţionalităţii legilor şi 

hotărîrilor Parlamentului, a decretelor 

Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor și 

ordonanţelor Guvernului, precum şi a tratatelor 

internaţionale la care Republica Moldova este 
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parte, care nu corespund art. 109 şi, respectiv, 

art. 111 din Constituţia Republicii Moldova. 

  

45.Referitor la răspunderea disciplinară a judecătorilor 

constituţionali (art. 24 din proiect), şi anume procedura de 

examinare a abaterilor disciplinare, Plenul CSM consideră 

oportun şi necesar ca această procedură să fie reglementată 

prin lege şi nu în Regulamentul Curţii Constituţionale, aşa 

cum propun autorii proiectului. Or, pe fondul unei 

încrederi scăzute în instituţiile statului, mecanismele de 

atragere la răspundere disciplinară a judecătorilor 

constituţionali ar trebui să fie edictate la nivel de lege, şi 

nu act normativ subordonat legii. Or, atragerea la 

răspundere disciplinară a judecătorilor constituţionali 

trebuie să aibă la bază reglementări prestabilite de 

conduită judiciară, reglementări cu putere de lege care să 

dispună de o anumită rigiditate în raport cu celelalte acte 

normative. Existenţa unor reguli disciplinare edictate de 

lege garantează faptul că sistemul judiciar cercetează cu 

aceeaşi rigoare toate alegaţiile. 

Sub aspect comparat, Plenul CSM evocă faptul că 

procedura de atragere la răspundere a judecătorilor 

instanţelor judecătoreşti este reglementată de Legea nr. 

178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară 

a judecătorilor, fiind stabilită în acest sens o procedură 

clară care relevă în detaliu acţiunile ce urmează a fi 

întreprinse pentru aplicarea sancţiunilor disciplinare. Mai 

mult decât atât, după reglementarea prin lege a procedurii 

de examinare a abaterilor disciplinare a judecătorilor se 

observă o eficienţă sporită a aplicării sancţiunilor 

disciplinare şi a responsabilizării judecătorilor. 

 

Nu se acceptă 

45. Procedura examinării abaterilor disciplinare 

a judecătorilor Curții Constituționale se va 

detalia în Regulamentul Curții Constituționale, 

care va fi aprobat drept urmare a adoptării 

prezentului proiect de lege. 

Or, reglementarea unor asemenea aspecte în 

Legea cadru ar presupune o aglomerarea mult 

prea mare a legii. 

Curtea Constituțională este o instituție 

independentă și imparțială care se supune doar 

Constituției. Avînd în vedere că Curtea este 

unica autoritate, care exercită controlul 

constituţionalităţii legilor, regulamentelor şi 

hotărîrilor Parlamentului, a decretelor 

Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor şi 

dispoziţiilor Guvernului, precum şi a tratatelor 

internaţionale la care Republica Moldova este 

parte, este și firesc ca Regulamentul Curții să 

răspundă garanțiilor constituționale și 

standardelor internaționale în materia respectivă.  

 

46. La art 4 alin. (1), lit. g din proiect, se propune 

înlocuirea sintagmei „instanţele judecătoreşti", cu 

sintagma „subiecţii cu drept de sesizare". Raţiunea 

realizării acestei modificări îşi are sorgintea în faptul că pe 

Nu se acceptă 

46. Vezi argumentele de la punctul 44 din tabel. 
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lângă instanţele judecătoreşti, CSM a mai propus în 

calitate de subiecţi cu drept de sesizare Preşedintele Curţii 

Supreme de Justiţie şi CSM. 

 

47.Cu privire la art. 13 din proiect care reglementează 

statutul consilierilor, Plenul CSM reţine că termenul de 10 

ani vechime în muncă pentru ocuparea funcţiei de 

„consilier a judecătorilor şi Preşedintelui Curţii 

Constituţionale", este unul exagerat. Or, profesionalismul 

nu este condiţionat de „vechimea în muncă", ci de 

pregătirea profesională, atitudinea, diligenta şi conştiinţa 

persoanei. în acest sens, considerăm inoportună includerea 

acestui obstacol (10 ani vechime în muncă) pentru 

persoanele care dispun de o capacităţi profesionale înalte 

şi dispun de calităţi intelectuale şi profesionale care să le 

permită să asiste judecătorii constituţionali în activitatea 

pe care o desfăşoară. Mai mult decât atât, se impune 

necesitatea promovării persoanelor competente care să 

asigure o activitate eficientă şi utilă. 

 

Nu se acceptă 

47. Articolul 13 alin. (5) va avea următoarea 

redacție: 

 „ (5) Candidatul la funcția de judecător-asistent 

trebuie să deţină cetăţenia Republicii Moldova, 

pregătire juridică superioară şi o vechime de cel 

puţin 10 ani în activitatea juridică sau în 

învățămîntul juridic superior.” 

Necesitatea vechimii în muncă de 10 ani se 

justifică prin complexitatea problemelor pe care 

le examinează Curtea Constituțională. 

48. De asemenea, la art. 13 din proiect, Plenul consideră 

necesară înlocuirea sintagmei „corpul consilierilor" cu 

cuvântul „grefa", din considerentul că din punct de vedere 

juridic varianta a doua este mai potrivită, fiind o noţiune 

cu un caracter jurisdicţional clasic. 

48. Articolul 13 din proiect a fost redactat într-o 

redacție nouă. 

Vezi argumentele de la punctul 11 din tabel. 

9. Consiliul Economic pe 

lîngă Prim-ministru 

49. Mediul de afaceri consideră greșită abordarea de a 

stabili categorii separate de persoane care să beneficieze 

de condiții speciale și privilegiate, ceea ce contravine cu 

principiile de reformare a sistemelor de pensionare și 

asigurări sociale întreprinse în ultimii ani de Parlament și 

Guvern. 

Nu se acceptă 

49. Vezi argumentele de la punctul 20 din tabel. 
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10. Ministerul Economiei 

și Infrastructurii 

50. În art.9 din proiectul de lege se propune structura 

Curţii Constituţionale, care va fi constituită din 7 

judecători, numiţi pe un mandat de 9 ani care nu poate fi 

reînnoit. Doi judecători sunt numiţi de Parlament, doi de 

Guvern, doi de Consiliul Superior al Magistraturii, iar un 

judecător este numit de Preşedintele Republicii Moldova. 

Norma expusă la articolul respectiv urmează a fi 

reconsiderată prin prisma art. 136 din Constituţia 

Republicii Moldova, care stabileşte că Curtea 

Constituţională se compune din 6 judecători, numiţi 

pentru un mandat de 6 ani. Doi judecători sînt numiţi de 

Parlament, doi de Guvern şi doi de Consiliul Superior al 

Magistraturii. Atenţionăm că, Constituţia Republicii 

Moldova este Legea Supremă şi nici o lege, precum şi nici 

un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei 

nu are putere juridică. 

Obiecţia, expusă la art.9, este valabilă şi pentru alin.(4) 

din art.53 al proiectului. La art. 14 din proiect urmează de 

stabilit limita de vîrstă pentru numirea în funcţia de 

judecător al Curţii Constituţionale. 

 

Se acceptă 

50. Vezi argumentele de la punctul 1 din tabel. 

51. La alin.(4) din art.21 urmează de specificat unde are 

dreptul să se angajeze, după pensionare, judecătorul Curţii 

Constituţionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă 

51. Proiectul Legii cu privire la Curtea 

Constituțională nu va stabili norme speciale 

referitoare la judecătorii Curtții Constituționale 

care au atins vârsta de pensionare, întrucât 

acestora li se vor aplica prevederile generale din 

domeniu. 
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52. Concomitent menţionăm că, în vederea respectării 

prevederilor lit.f), alin.(2) din art. 12 al Legii nr.317-XV 

din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului 

şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi 

locale, urmează de elaborat şi proiectul actului normativ 

al Guvernului de aprobare a proiectului de lege, remis spre 

avizare. 

 

 

Se acceptă 

52. Proiectul Hotărîrii de Guvern de aprobare a 

proiectului de Lege cu privire la Curtea 

Constituțională a fost elaborat. 

53. De asemenea, potrivit alin.(3) din art.22 al Legii 

nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele 

legislative, proiectul hotărîrii în cauză urmează a fi supus, 

în mod obligatoriu, unei expertize anticorupţie din partea 

Centrului Naţional Anticorupţie pentru a se verifica dacă 

acesta corespunde standardelor anticorupţie naţionale şi 

internaţionale, precum şi pentru a preveni apariţia de noi 

reglementări care favorizează sau pot favoriza corupţia. 

 

53. Proiectul Legii cu privire la Curtea 

Constituțională a fost supus expertizei 

anticorupție. 

Fiind recepționat Raportul de expertiză 

anticorupție cu nr. ELO17/4590 din 1 decembrie 

2017. 
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11. Ministerul Finanțelor 54. În vederea aplicării stricte a legii şi evitarea unor 

neclarităţi, art. 24 din proiect se impune să fie revăzut. 

Astfel, la alin. (1) din articolul nominalizat, este specificat 

într-o modalitate generală că, constituie abatere 

disciplinară orice comportament al judecătorului care 

aduce atingere imaginii Curţii Constituţionale şi 

mandatului de judecător al Curţii Constituţionale sau 

subminează încrederea în procesul independent şi 

imparţial de luare a deciziilor de către Curtea 

Constituţională, precum şi altă încălcare culpabilă a 

prevederilor prezentei legi, fară însă să fie stabilite şi 

denumite criteriile minime şi obiective de încadrare a 

faptei ca abatere disciplinară. 

La art. 23 alin. (1) lit. d) din proiectul legii, eronat este 

stipulat faptul că mandatul judecătorului Curţii 

Constituţionale se ridică în caz de aplicare a sancţiunii 

disciplinare prevăzute la art. 24 alin. (3) lit. b). Or, 

prevederea privind aplicarea sancţiunii disciplinare de 

ridicare a mandatului, ca efect a comiterii unei abateri 

disciplinare, este prevăzută la o altă literă din articol şi 

anume art. 24 alin. (3) lit. c). 

Se acceptă parțial 

54. Articolul 24 a fost modificat și va avea 

următorul cuprins: 

„Articolul 24. Răspunderea disciplinară a 

judecătorilor  
(1)  Constituie încălcare disciplinară orice 

comportament al judecătorului care aduce 

atingere imaginii Curții Constituționale și 

mandatului de judecător al Curții Constituționale 

sau subminează încrederea în procesul 

independent și imparțial de luare a deciziilor de 

către Curtea Constituțională, precum și orice altă 

încălcare culpabilă a prevederilor prezentei legi.  

(2)  Abaterile disciplinare sunt examinate de 

Plenul Curții Constituționale iar procedura de 

examinare este stabilită în Regulamentul Curții 

Constituționale. 

(3)  Curtea Constituţională poate aplica 

judecătorilor, în funcţie de gravitatea abaterii, 

următoarele sancţiuni disciplinare:  

a) avertisment; 

b) reducerea salariului; 

c) ridicarea mandatului de judecător al Curţii 

Constituţionale.  

(4) Avertismentul constă în atenţionarea 

judecătorului asupra abaterii disciplinare 

comise, cu recomandarea să respecte pe viitor 

dispoziţiile legale, prevenindu-l că la o nouă 

abatere disciplinară similară îi va putea fi 

aplicată o sancţiune mai severă. Avertismentul se 

emite în formă scrisă. 

(5) Reducerea salariului reprezintă 

micșorarea salariului lunar de la 15% pînă la 

30%, pentru o perioadă de la 3 luni pînă la 1 an 

și se aplică cu începere din luna calendaristică 

ulterioară datei adoptării, cu votul majorității 
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judecătorilor, hotărîrii Curții Constituționale. 

Hotărîrea dată este definitivă.       

(6) Sancţiunea ridicării mandatului se aplică 

prin hotărîrea Plenului, adoptată cu votul a 2/3 

din numărul judecătorilor  Curţii Constituţionale. 

Hotărîrea este definitivă. ” 

 

Suplimentar vezi argumetele de la punctul 40 din 

tabel. 

55. La art. 26 alin. (1) lit. d) din proiectul legii, după 

cuvîntul Judecătoriilor" de completat cu sintagma „în 

cazul ridicării excepţiei de neconstituţionalitate la 

examinarea unei cauze.” Menţionăm că ridicarea excepţiei 

de neconstituţionalitate în cadrul procesului de examinare 

a unei cauze este prevăzută în art. 121 din Codul de 

procedură civilă. 

Nu se acceptă 

56. Includerea unei astfel de concretizări este 

inoportună, întrucît ar dubla regelementările 

legale, or prevederea în cauză este reglementată 

de art. 121 din Codul de Procedura Civilă al 

Republicii Moldova. 

56.Suplimentar, menţionăm că la art. 9 din proiectul legii, 

se propune instituirea unui număr de 7 judecători, cu un 

mandat mai mult decît numărul de judecători stabilit în 

Legea nr. 317 din 13.12.1994 cu privire la Curtea 

Constituţională. Este notabil că instituirea unei noi funcţii 

de judecător presupune şi instituirea unei funcții de 

Se acceptă 

56. Vezi argumentele de la punctul 1 din tabel. 
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consilier potrivit art. 13 din proiectul legii, fapt nereflectat 

sub aspectul cheltuielilor în nota informativă. 

Astfel, se atestă că implementarea noii legi cu privire la 

Curtea Constituţională va implica cheltuieli financiare 

suplimentare. In această privinţă menţionăm faptul că, 

autorii proiectului nu au abordat aspectul alocării 

resurselor financiare necesare conform noilor prevederi. 

Ţinînd cont de faptul că potrivit art. 4 alin. (5) - (6) din 

Legea nr. 328 din 23.12.2013 privind salarizarea 

judecătorilor şi procurorilor, salariul de funcţie al 

judecătorului din cadrul Curţii Constituţionale se 

stabileşte în cuantum de 5,0 salarii medii pe economie, iar 

cel al judecătorului asistent în cuantum de 4,0 salarii medii 

pe economie, salariul mediu fiind stabilit anual prin 

hotărîre de Guvern, reiterăm că propunerile promovate 

prin proiectul de lege implică asumarea unor cheltuieli 

care nu sunt estimate şi care vor crea condiţii reale de 

majorare a cheltuielilor bugetare. Or, orice iniţiativă care 

implică anumite angajamente financiare, trebuie să fie 

raportată la prevederile art. 131 alin. (6) din Constituţie, 

care stabileşte că nici o cheltuială bugetară nu se admite 

fără stabilirea sursei de finanţare. 

Astfel, avînd în vedere că potrivit art. 20 lit. d) din Legea 

nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative, 

concomitent cu elaborarea proiectului de act legislativ, 

grupul de lucru întocmeşte o notă informativă care include 

fundamentarea economico-financiară în cazul în care 

realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli 

financiare, reiterăm că nota informativă impune o 

reexaminare şi o completare aferentă angajamentelor 

financiare asumate, atît în partea ce ţine de salarizare, cît 

şi acordarea altor garanţii sociale. 

 

12. Ministerul 

Agriculturii, 

Lipsă de obiecții și propuneri  
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Dezvoltării Regionale 

și Mediului 

13. Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării 

Lipsă de obiecții și propuneri  

14. Direcția Justiției a 

Găgăuziei 

Lipsă de obiecții și propuneri  

15. Ministerul Apărării Lipsă de obiecții și propuneri  

16. Avocatul Poporului 

Ombudsman 

Lipsă de obiecții și propuneri  

 

 

 

 

MINISTRU                                                                         Alexandru TĂNASE 


