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SINTEZA OBIECŢIILOR ŞI PROPUNERILOR  

privind Raportul expertizei anticorupție asupra  

proiectului Legii cu privire la Curtea Constituțională 
 

Nr. Organul competent Conţinutul obiecţiei/propunerii 

 

Decizia Ministerului Justiţiei 

1.  Centrul Național 

Anticorupție 
1. Articolul 4. - Competenţa materială a Curţii Constituţionale 

 Obiecţii: 

În formula textuală propusă de autor, se constată lipsa reglementărilor 

privind competenţa funcţională a Curţii Constituţionale. 

În cadrul art.53 alin.(1) (dispoziţii finale) al proiectului se stabileşte: 

„La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr.317 din 13 

decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională (Monitorul Oficial 

al republicii Moldova, 1995, nr.8, art.86), cu modificările ulterioare şi 

Codul jurisdicţiei constituţionale aprobat prin Legea nr.502 din 16 iunie 

1995 (Monitorul Oficial al republicii Moldova, 1995, nr.53-54, 

art.597), cu modificările ulterioare, se abrogă.". 

Astfel, se constată caracterul lacunar al proiectului în ceea ce priveşte 

reglementarea competenţei funcţionale. 

În cadrul proiectului expertizat, trebuie să se regăsească reglementări 

privind competenţa funcţională a Curţii Constituţionale: în ceea ce 

priveşte aprobarea Regulamentelor interne - privind activitatea 

Secretariatului Curţii Constituţionale; privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor Preşedintelui Curţii Constituţionale, precum şi 

modul de alegere de către Plenul Curţii Constituţionale a judecătorului 

care va suplini Preşedintele în absenţa acestuia; în ceea ce priveşte 

urmărirea disciplinară şi stabilirea sancţiunilor disciplinare; în ceea ce 

priveşte prezentarea unui raport periodic (anual) de activitate etc. 

Recomandare: Stabilirea competenţei funcţionale a Curţii 

Constituţionale. 

 

 

 

Nu se acceptă 

1. Proiectul de Legea cu privire la Curtea 

Constituțională statuează într-o serie de 

prevederi competența Curții de a 

reglementa prin propriile Regulamente 

anumite domenii de activitate, inclusiv 

modul de activitate a Secretariatului. În 

acest sens, a se vedea articolele 3 art. 2, 12 

lit. e), 24 alin.(2), 25 alin.(2), 28 alin.(2) și 

(4), art. 31 alin.(4), 34 alin.(5) și 48 

alin.(3) din proiect, pertinente în acest 

sens.  

 

Atribuirea competenței Curții de a-și 

reglementa activitatea procedurală prin 

propriul Regulament adoptat este similară 

practicii majorității curților 

constituționale din statele europene și cea 

a Curții Europene a Drepturilor Omului. 

Mai mult, art. 3 din proiect cuprinde 

reglementări privind modul de alegere a 

Președintelui. La fel, art. 12 stabilește că 

în cazul în care Președintele este în 

imposibilitate de a-și exercita atribuțiile, 

Plenul Curții va alege un judecător care va 

exercita aceste atribuții în perioada 

absenței Președintelui. 
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2. Articolul 10. 

Se atenţionează asupra modului lacunar de reglementare a convocării 

şedinţelor Curţii Constituţionale. 

Caracterul lacunar determină o insuficienţă a procedurilor 

administrative, ceea ce, la rândul său, poate determina discreţia Curţii 

Constituţionale de a dezvolta reguli de procedură convenabile propriilor 

interese. 

Se consideră oportună completarea art.10 cu reglementări care stabilesc 

aducerea la cunoştinţă a părţilor despre data şi ora desfăşurării şedinţei, 

în prealabil, cu suficient timp înainte. De asemenea, poate fi stabilită 

înmânarea citaţiilor, semnate de şeful Secretariatului Curţii, şi 

materialelor necesare pentru examinarea sesizării, după exemplul art.17 

din Codul jurisdicţiei constituţionale nr.502/1995. 

Recomandări: 

Completarea art.10 cu reglementări de procedură privind convocarea 

Plenului şi anunţarea şedinţelor Curţii Constituţionale. 

 

 

 

 

3. Articolul 11. 

Prevederile propuse în cadrul proiectului, pentru a reglementa 

procedura alegerii Preşedintelui Curţii Constituţionale urmează a fi 

completate cu detalii de procedură sau cu trimitere la Regulamentul 

intern prin care să stabileşte alegerea Preşedintelui. 

Pericolul generat de caracterului lacunar al art.11, constă în 

incertitudinea pe care o creează în cadrul procedurii de alegere a 

Preşedintelui Curţii, în ceea ce priveşte realizarea drepturilor, 

obligaţiilor şi responsabilităţilor candidaţilor şi votanţilor procedurii, 

posibil cu comiterea unor abuzuri de serviciu. 

Recomandări: 

Nu se acceptă 

2. Este criticabilă afirmația CNA, în 

partea ce ține de  convocarea ședințelor 

Curții și anume afirmația „discreția Curții 

de a dezvolta reguli de procedură 

convenabile propriilor interese”. Urmează 

a se reține că interesul superior al Curții 

Constituționale este de a asigura 

supremația Constituției potrivit art. 134 

din Legea Supremă.  Totodată, Curtea 

exercită controlul constituționalității doar 

la sesizarea subiecților mandatați cu acest 

drept și nu din oficiu. Prin urmare, 

stabilirea ședințele publice ale Curții se 

află într-o legătură indisolubilă cu 

sesizările aflate pe rol. 

În același timp, art. 34 din proiect 

stabilește expres că părțile sunt informate 

despre data și ora ședințelor. 

 

Nu se acceptă 

3. Vezi argumentele de la pct. 1 din tabel. 
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Completarea art.11 cu alin.(4) cu următorul conţinut: „Procedura de 

alegere a Preşedintelui Curţii Constituţionale este condusă de 

judecătorul cel mai în vârstă". 

 

4. Articolul 13.  

Prevederile propuse nu doar au un caracter lacunar accentuat, dar şi 

încalcă normele şi politicile de stat privind angajarea şi promovarea 

agenţilor publici în bază de profesionalism, merit şi de integritate 

profesională. 

Prevederea propusă contravine prevederilor art.11 al Legii integrităţii 

nr.82/2017, care stabileşte expres la alin.(1): „Recrutarea şi promovarea 

agenţilor în cadrul entităţii publice se efectuează prin concurs public, 

conform criteriilor transparente şi obiective de selectare în bază de 

merit, calificare profesională, capacitate, competenţă şi integritate 

profesională, fără a admite favorizarea intereselor private şi a oricăror 

forme de discriminare...". 

În legiferarea aspectelor ce ţin de consilieri, prevederile proiectului ar 

putea prelua din reglementările art.35 din Legea nr.317/1994 cu privire 

la Curtea Constituţională, aspectele de statut, desfăşurarea unui concurs 

pentru ocuparea funcţiei, depunerea jurământului, acordarea gradelor 

de calificare etc. 

Recomandări: 

Stabilirea reglementărilor de detaliu privind statutul consilierilor şi 

armonizarea normelor cu prevederile art.11 din Legea integrităţii 

nr.82/2017, în ceea ce priveşte numirea în funcţie a consilierilor doar în 

urma unui concurs public, cu respectarea transparenţei, cu selectare în 

bază de merit şi profesionalism. 

 

Articolul 18. 

5. În urma analizei prevederilor proiectului, se constată caracterul 

lacunar al reglementărilor. Reglementarea inviolabilităţii judecătorului 

Curţii Constituţionale trebuie să stabilească şi specificitatea de 

jurisdicţiei de examinare a infracţiunilor comise de aceştia. 

 

 

 

 

4.  Redacția art. 13 din proiect a fost 

modificată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă 

5. În conformitate cu prevederile Codului 

de Procedură Penală al Republicii 

Moldova nr. 122 din 2003, competența 

Curții Supreme de Justiție de examinare a 
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Datorită specificului, rolului şi importanţei Curţii Constituţionale, 

precum şi statutul juridic al judecătorului şi consilierului Curţii, este 

rezonabil şi justificat ca examinarea şi judecarea infracţiunilor comise 

de judecătorii sau consilierii Curţii Constituţionale să ţină de 

competenţa Curţii Supreme de Justiţie. 

Recomandări:    

Completarea art.18 cu un nou alineat (7) cu următorul cuprins: 

„Competenţa de judecată pentru infracţiunile săvârşite de judecătorii 

Curţii Constituţionale aparţine Curţii Supreme de Justiţie". 

 

6. Articolul 23 alin. (1) și art. 24 alin. (3). 

Prevederile propuse de autor încalcă coerenţa proiectului în ceea ce 

priveşte ridicarea mandatului judecătorului Curţii Constituţionale. 

Art.24 alin.(3) lit.b) stabileşte: „b) reducerea salariului", de aceea 

trimiterea făcută de art.23 alin. (1) lit.d) nu este coerentă. Norma trebuie 

să facă trimitere la art.24 alin.(3) lit.c) din proiect. 

Recomandări: 

Art.23 alin.(1) lit.d) urmează să facă trimitere la art.24 alin.(2) lit.c) din 

proiect. 

 

 

7.  Articolul 24. 

Prevederile de la art.24 nu stabilesc şi nu reglementează aspectul şi 

momentul iniţierii urmăririi disciplinare. 

Lipsesc reglementările concrete privind următoarele aspecte: 

-procedura sesizării abaterilor disciplinare comise de judecătorii Curţii 

Constituţionale (a nu se confunda cu aspectul general de sesizare a 

Curţii Constituţionale); 

-forma sesizării abaterii disciplinare; 

-subiectul împuternicit/îndreptăţit să o depună/remită. 

Proiectul nu detaliază reglementările de procedură, privind un eventual 

complet de urmărire disciplinară, raportul pe care-l întocmeşte ş.a. 

infracțiunilor în calitate de primă instanță 

ține exclusiv doar de persoana 

Președintelui Republicii Moldova așa 

cum prevede art. 39 din Cod. 

Astfel, se consideră inoportună extinderea 

competenței Curții Supreme de Justiție, ca 

instanță de fond în privința altor 

demnitari. 

 

 

Se acceptă 

6. Articolul 23 alin. (1) lit.d va avea 

următorul cuprins: 

„d) aplicare a sancțiunii disciplinare 

prevăzută la art. 24 alin. (3) lit. c);” 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă 

7. 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 
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În altă ordine de idei, trimiterea la Regulamentul Curţii Constituţionale 

este o trimitere defectuoasă. La moment nu este elaborat Regulamentul 

Curţii Constituţionale. În lipsa normelor concrete privind procedura 

urmăririi disciplinare, prevederile art.24 devin inaplicabile. 

Totodată, nu putem exclude riscul strecurării unor norme discreţionare, 

generatoare de abuzuri, în procesul de elaborare a Regulamentului. 

Recomandări: 

1.Stabilirea modalităţii concrete de sesizare a Curţii Constituţionale 

asupra comiterii abaterii disciplinare de către un judecător al Curţii 

Constituţionale. 

2.Stabilirea concretă a procedurii de urmărire disciplinară a 

judecătorului Curţii. 

 

8. Articolul 25. 

Norma nu reglementează concret forma şi conţinutul sesizării, 

procedura depunerii sesizării, depunerea şi retragerea sesizării, 

sesizarea repetată şi eventualele conexare a dosarelor. 

Datorită faptului că la moment nu este elaborat Regulamentul Curţii 

Constituţionale, la care se face trimitere, şi datorită lipsei de prevederi 

concrete, art.25 devine practic inaplicabil. 

Totodată, odată cu elaborarea Regulamentului Curţii Constituţionale, 

nu putem exclude riscul strecurării unor norme discreţionare, 

generatoare de abuzuri. 

Recomandări: 

Perfecţionarea prevederilor art.25 cu stabilirea formei şi conţinutului 

sesizării, precum şi a procedurii de depunere. 

 

9. Articolul 28 alin.(2), articolul 31 alin.(3). 

La moment nu este elaborat Regulamentul Curţii Constituţionale şi 

normele care fac trimitere la acesta devin automat norme incomplete în 

alb, adică inaplicabile. 

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.  

 

 

Nu se acceptă 

8. Vezi argumentele de la punctul 7 din 

tabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă 

9. Vezi argumentele de la punctul 7 din 

tabel. 
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Totodată, nu putem exclude riscul strecurării unor norme discreţionare, 
generatoare de abuzuri, în procesul de elaborare a Regulamentului 
Curţii Constituţionale. 

Recomandări: 

Detalierea normelor referitoare la etapele examinării sesizărilor Curţii 
Constituţionale, precum şi la părţile procesului de jurisdicţie 
constituţională, pentru a diminua riscul inaplicabilităţii normelor ar.28 
şi art.31. 

 

10. Articolul 38. 

Se atenţionează asupra unor formulări care pot fi interpretate ambiguu. 
Pentru o înţelegere exactă a normei şi excluderea interpretărilor 
ambigue recomandăm completarea termenului „zile" cu elemente de 
detaliu precum „calendaristice" sau „lucrătoare". 

Formularea lingvistică ambiguă acordă posibilitatea aplicării normei în 
interpretarea preferată, în dependenţă de interesul responsabililor din 
cadrul Curţii Constituţionale 

Recomandări: 
Detalierea termenului „zile" utilizat în normă, prin specificarea 

„calendaristice" sau „lucrătoare", după caz. 

 

 

11. Articolul 53. 

Dispoziţiile finale nu reglementează statutul judecătorilor Curţii 

Constituţionale aflaţi în funcţie la moment. 

Prevederile proiectului, în mod special cele de la art.53 (dispoziţii 
finale) trebuie să reglementeze modalitatea de intrare în vigoare şi 
punere în aplicare a noilor reglementări - cele privind durata extinsă a 
mandatului - precum şi corelarea noilor reglementări cu cele din cadrul 
normativ preexistent, inclusiv cu menţinerea temporară a unor situaţii 
juridice născute sub imperiul reglementărilor preexistente, după cum o 
cere şi prevederile art.30 al Legii nr.780/2001 privind actele legislative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă 

10. Articolul 38 din proiect va avea 

următorul cuprins: 

„Articolul 38. Adoptarea hotărârii şi 

emiterea avizului  

Curtea Constituțională adoptă 

hotărârea în termen de cel mult 30 de zile 

calendaristice din data desfășurării 

ședinței publice a Curții Constituționale. 

Avizul se emite în termen de 10 de zile 

lucrătoare din data depunerii sesizării 

prin care se solicită emiterea avizului.” 

 

Se acceptă 

11. Articolul 53 din proiect a fost 

modificat și va avea următoarea redacție: 

La data intrării în vigoare a prezentei legi, 

Legea nr.317 din 13 decembrie 1994 cu 

privire la Curtea Constituţională 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

1995, nr. 8, art.86), cu modificările 

ulterioare şi Codul Jurisdicţiei 

Constituţionale aprobat prin Legea nr.502 

din 16 iunie 1995 (Monitorul Oficial al 
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Pericolul riscului de corupţie generat de acest factor rezidă în 

incertitudinea pe care o creează cadrului normativ 
Recomandări: 

Reglementarea statutului judecătorilor Curţii Constituţionale aflaţi în 

funcţie la moment 
 

 

Republicii Moldova, 1995, nr. 53-54, art. 

597), cu modificările ulterioare, se 

abrogă. 

 

 

 

 

  MINISTRU                                                      Alexandru TĂNASE 


