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Rezumat
Curtea Constituțională reprezintă o instituţie în premieră pentru Republica Mol-

dova, o inovaţie a Constituției din 1994. Apariţia Constituţiei din 29 iulie 1994 [2], 
a instituit cadrul juridic fundamental al noilor orientări în toate domeniile vieţii so-
ciale, valorificând tradiţia constituţională democratică în Republica Moldova, precum 
şi exigenţele constituţionale ale unei civilizaţii moderne [11, p.57].

La 25 ianuarie 1995 a fost promulgată Legea cu privire la Curtea Constituţională [19], 
iar la 29 august 1995 - Codul Jurisdicţiei Constituţionale [3]. Curtea Constituţională a 
Republicii Moldova şi-a început activitatea la 23 februarie 1995. Astfel, controlul de con-
stituţionalitate a legilor şi asigurarea supremaţiei Constituţiei au fost puse în seama unei 
autorităţi publice competente şi anume, a unui organ special - Curtea Constituţională. 
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introducere. Republica Moldova a renunţat la experienţa interbelică 
şi a apelat ca şi alte ţări post-totalitare (Rusia, Polonia, Ungaria, etc.) 
la modelul european (numit şi kelsiano-austriac) al controlului de con-
stituţionalitate, încredinţat unui organ special, ci nu unui organ judiciar 
obişnuit. Conform Titlului V al Constituţiei din 29 iulie 1994, a fost 
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creată Curtea Constituţională, autoritate publică de noutate în sistemul 
constituţional al Republicii Moldova. Prin structura, împuternicirile şi 
funcţionarea sa, Curtea Constituţională valorifică atât tradiţiile juridi-
ce ale ţării, cât şi experienţa în domeniu a unor state europene, precum 
Austria, Franţa, Germania, Italia, Spania şi Portugalia.

Creată după modelul occidental, cel întâlnit îndeosebi în statele în 
care există un sistem multiplu de jurisdicţii, Curtea Constituţională are 
ca sarcină fundamentală controlul constituţionalităţii legilor, sarcină 
exercitată de altminteri cel mai frecvent. Ea apare ca o jurisdicţie spe-
cial constituită, care deţine monopolul în acest domeniu. Este un organ 
independent faţă de celelalte autorităţi statale. 

Metode aplicate. În contextul celor relatate în prezentul articol, am con-
siderat oportun efectuarea unei cercetări minuțioase prin metode analiti-
co-logice, comparative, sistemice și prospective a repertoriului normativ 
privind consfințirea problematicii privind Curtea Constituțională – unica 
autoritate de jurisdicție constituțională în sistemul de drept din Republica 
Moldova. Metoda analizei logice (analiza deductivă, inductivă, generaliza-
re, specificare etc.), am utilizat-o pe larg în conținutul cercetării și, în spe-
cial, la efectuarea sintezei opiniilor diferiților autori privind problematica 
cercetată asupra legilor autohtone în speță. Metoda analizei comparative 
am aplicat-o îndeosebi la compararea actelor normative și doctrinei dife-
ritor state în materia vizată, iar metoda analizei sistemice - indispensabi-
lă pentru cercetarea normelor juridice naționale și internaționale de ordin 
instituțional, material și procedural. La metodele prospective am recurs 
pentru a descrie tendințele existente în domeniul problematicii privind 
Curtea Constituțională – unica autoritate de jurisdicție constituțională în 
sistemul de drept din Republica Moldova, inclusiv prin prisma unificării 
practicii naționale în coraport cu cea internațională.

Rezultatele cercetării. Unii doctrinari din Occident, asemeni lui Lo-
uis Favoreu, consideră, că Curtea Constituţională este o jurisdicţie creată 
pentru a practica special şi exclusiv contenciosul constituţional, aceasta 
fiind situată în afara aparatului jurisdicţional ordinar şi independentă de 
acesta, ca şi de celelalte puteri publice. O curte supremă, sau un tribunal 
suprem, sau o cameră constituţională a unei curţi supreme, pot fi jurisdic-
ţii constituţionale, însă nu sânt curţi constituţionale [10, p.48].

În opţiunea profesorului A. Blankenagheli, Curtea Constituţională este 
ultima instanţă supremă ce se include atunci când celelalte autorităţi nu 
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sânt capabile de a lua o decizie, în caz contrar nu era nevoie de Curte. Prin 
hotărârile sale, Curtea Constituţională conturează hotarele câmpului con-
stituţional. Curtea Constituţională este o instituţie cu funcţii şi procedură 
specifică, care o deosebesc de celelalte instituţii de drept [28, p.133].

După profesorul american Schwartz B., Curtea Constituţională repre-
zintă organul, funcţia principală a căruia este garantarea supremaţiei Con-
stituţiei, ceea ce, conform ideii, ar consolida valorile supreme ale societăţii, 
în acest sens, Curtea Constituţională e necesară în calitate de autoritate ce 
nu ar putea fi influenţată de conflictele politice. Prin hotărârile sale, Curtea 
Constituţională conturează hotarele de acţiune a autorităţilor şi a competen-
ţei lor, apără drepturile constituţionale ale cetăţenilor [26, p. 60].

După opinia profesorului B. N. Gabricidze, Curtea Constituţională 
face parte din autorităţile ce au menirea de a garanta justiţia şi legalitatea 
constituţională, acesta fiind unul din principiile regimului constituţional. 
Statutul juridic şi trăsăturile Curţii Constituţionale ca organ jurisdicţional 
de control al constituţionalităţii legilor reiese din atribuţiile ce-i revin şi 
care sânt fixate în Constituţie şi în legea organică [27, p.135].

Atunci, când vorbim despre organizarea Curţii Constituţionale, ne 
referim la organele implicate direct sau indirect în formarea Curţii, 
la procedura de formare, urmările ce apar în urma acţiunilor autorităţilor 
implicate, cerinţele înaintate candidaţilor la funcţiile de judecători ai 
Curţii Constituţionale, la termenele mandatelor etc. Aceste chestiuni sunt 
reglementate de Constituţia RM [2], de Legea cu privire la Curtea Con-
stituţională [19] şi de Codul Jurisdicţiei Constituţionale [3].

Acest sistem este întâlnit în cele mai multe state. În altele, legile de 
organizare şi funcţionare ale Curţilor sunt „legi constituţionale”, pre-
cum în Italia, Rusia, Ungaria, Croația etc. Un sistem mai deosebit întâl-
nim în Bulgaria, unde Constituţia (art.149, alin. 2 ) prevede, că prin lege 
nu se poate reglementa (Curtea Constituțională).

Problema naturii juridice a Curţii Constituţionale din Republica 
Moldova se pune în termeni relativ asemănători cu cei din doctrina oc-
cidentală, deoarece are sarcini asemănătoare cu ale celorlalte curţi şi 
tribunale constituţionale din Europa. Unele constituţii, precum cea a 
Germanei din 1949 [20] şi a Federaţiei Ruse din 1993 [4], înglobează 
într-un capitol unic toate formele de jurisdicţie, inclusiv cea constituţio-
nală. Alte constituţii însă reglementează aparte, într-un capitol distinct, 
organul de jurisdicţie constituţional. Aceasta fiind soluţia cea mai răs-
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pândită pe care o întâlnim, de exemplu, Constituţia Franţei din 1958 [5] 
cea a Spaniei din 1978 [6].

Referitor la Curtea Constituţională a Republicii Moldova, aceasta se 
compune din şase judecători numiţi pentru un mandat de şase ani, po-
trivit art. 6, alin. 1 din Legea cu privire la Curtea Constituţională [19]. 
Majoritatea statelor europene au Curţi Constituţionale compuse dintr-un 
număr impar de judecători din motiv de facilitate a adoptării hotărârilor 
în cazul împărţirii voturilor (de exemplu, în Franţa, Italia, Portugalia, 
Turcia, iar din cele post-totalitare - Rusia, România, Ungaria, Croaţia, 
Slovenia, Estonia, Lituania) [9, p. 414]. Situaţia când există paritate de 
voturi şi se dă prioritate opiniei, pentru care a votat Preşedintele, nu este 
democratică. Propunerea de a modifica numărul de judecători ai Curţii 
Constituţionale în sensul stabilirii unui număr impar a fost înaintat şi în 
Republica Moldova, venind din partea unui judecător al Curţii Consti-
tuţionale [25, p.6]. Însă şi Curtea Constituţională în raportul său anual 
pe 1997 a menţionat, că paritatea de voturi crează probleme, care pot fi 
depăşite suplimentând cu o persoană numărul de judecători [7, p. 302].

Condiţiile pentru a deţine funcţia de judecător al Curţii Constituţi-
onale sunt prevăzute de art. 11 al Legii cu privire la Curtea Constituţio-
nală, iar acestea sunt: pregătirea juridică superioară, înalta competenţă 
profesională şi o vechime de cel puţin 15 ani în activitatea juridică, învă-
ţământ juridic superior sau în activitatea ştiinţifică, să nu depăşească limita 
de vârstă de 65 ani şi să-şi dea în scris acordul prealabil. Acordul prealabil 
trebuie să conţină şi un angajament al candidatului de a demisiona din 
funcţia pe care o ocupă (ca fiind incompatibilă cu cea de judecător al Cur-
ţii Constituţionale). Sau, după caz, de a-şi suspenda activitatea în partid 
sau în orice altă organizaţie politică. Judecătorul Curţii Constituţionale 
poate deţine această funcţie pe durata a două mandate (art. 5, alin. (2) 
al Legii cu privire la Curtea Constituţională), dacă este numit şi la data 
numirii nu depăşeşte limita de vârstă de 65 ani art. 11, alin. (2).

În anexa 14, propunem spre atenție o analiză a vârstei și calificării solicitate 
candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale, în diferite state.

Curtea Constituțională a Belgiei este formată din 12 judecători, care 
sunt numiţi de către Rege printr-o listă dublă prezentată alternativ 
de Camera Reprezentanţilor şi de Senat. Curtea Constituţională din 
Slovacia este formată din 10 judecători numiţi de Preşedintele Repu-
blicii dintr-o listă de 20 de candidaţi, aceasta fiind aprobată de Consiliul 
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Naţional. Sistemul de drept comun în mod tipic implică desemnarea di-
rectă în mod mecanic a judecătorilor de către şeful statului sau de re-
prezentantul său, ca urmare a unei propuneri executive obligatorii, 
cum se procedează în Canada şi Irlanda, puterea de propunere fiind 
astfel decisivă. Judecătorii Curţii Supreme din Malta, dintre care sânt 
aleşi judecătorii Curţii Constituţionale, sânt desemnaţi în acelaşi mod. 
În Danemarca, Islanda şi Norvegia Monarhul desemnează judecătorii 
la propunerea ministrului justiţiei. În Finlanda, Curtea Supremă propune, 
apoi şeful statului desemnează judecători numai după consultarea minis-
trului justiţiei şi a Guvernului. În Suedia, Guvernul desemnează judecă-
torii la propunerea ministrului justiţiei [11, p.72].

Pentru asigurarea supremaţiei Constituţiei nu este nevoie numai de 
existenţa unui organ „formal cu atribuţii de control constituţional” ci tre-
buie investită această instituţie cu atribuţii real-implementabile, care vă-
zute în cumul, poartă denumirea de competenţă. 

În dreptul public, termenul competenţă este utilizat pentru a evoca abi-
litarea unui organ de stat pentru a purta o anumită activitate şi de a fi, în 
acest sens, titular în raporturi juridice de putere [18, p. 66]. Competenţa 
este un ansamblu de atribuţii prevăzute de lege, pe care organul de stat este 
obligat să le exercite. Prin competenţa Curţii Constituţionale înţelegem un 
ansamblu de atribuţii materiale, procesuale şi organizatorice. Este evident 
faptul că nucleul competenţei Curţii Constituţionale îl formează atribuţiile 
materiale ce determină cazurile ce pot fi examinate, pe când atribuţiile pro-
cesuale şi organizatorice realizează menirea Curţii [11, p. 115].

Rolul Curţii Constituţionale la apărarea regimului democratic este în 
dependenţă directă de atribuţiile cu care a fost investită. Curtea Constitu-
ţională a Republicii Moldova, în conformitate cu art. 4 alin. 1 din Legea 
cu privire la Curtea Constituţională exercită o paletă largă de atribuții.

Examinarea comparativă a competenţei curţilor constituţionale impli-
că unele precizări privind atribuţiile de principiu ce intră în sfera contro-
lului de constituţionalitate. Şi aici există diverse criterii de clasificare a 
atribuţiilor Curţii Constituţionale, fiecare având avantaje şi dezavantaje.

Prof. I.Deleanu, având ca reper art. 13 din Legea privind organiza-
rea şi funcţionarea Curţii Constituţionale a României, clasifică atribuţiile 
Curţii Constituţionale potrivit actului emis întru exercitarea acestora în 
următorul mod: - Atribuţii în exercitarea cărora Curtea Constituţională 
emite decizii; - Atribuţii a căror exercitare este finalizată prin emiterea de 
hotărâri; - Atribuţii în legătură cu care Curtea emite avize [9, p. 222].
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Același profesor precizează, că din prima categorie ar face parte atribu-
ţiile având ca obiect pronunţarea asupra constituţionalităţii legilor, înainte 
de promulgarea acestora, asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei, 
asupra constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului, asupra excepţii-
lor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti privind neconstituţionalitatea 
legilor şi ordonanţelor. A doua categorie ar îngloba atribuţii precum con-
statarea împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcţiei de 
Preşedinte, verificarea îndeplinirii condiţiilor privind exercitarea iniţiativei 
legislative de către cetăţeni. A treia categorie ar include doar atribuţia Curţii 
de a aviza propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui republicii.

Curtea Constituţională a Republicii Moldova controlează conformi-
tatea cu Constituţia nu numai a legilor, ci şi a altor acte adoptate de 
Parlament (regulamente, hotărâri), acte ale Preşedintelui R. Moldova 
(decrete), acte ale Guvernului (hotărâri, dispoziţii). Sunt supuse con-
trolului de constituţionalitate numai actele adoptate după intrarea în vi-
goare a Constituţiei, adoptată la 29 iulie 1994 art. 31, alin. (3) al Legii 
cu privire la Curtea Constituţională.

În două cazuri Curtea Constituţională a declarat neconstituţionale şi 
unele acte normative preconstituţionale (anterioare Constituţiei), deoa-
rece au fost sesizate cu examinarea unor acte normative posterioare şi 
anterioare Constituţiei ce erau în strânsă legătură [8, p.118].

În sensul rolului său de „legiuitor negativ” Curtea Constituţională 
are menirea de a aduce corective autorităţii legislative, ajutând-o sau 
constrângând-o să rămână în limitele Constituţiei, astfel încât puterea le-
gislativă nu devine predominantă şi nu poate abuza de atribuţiile sale. 
La o analiză atentă se impune concluzia, că chiar în cazul atribuţiilor de 
ordin politic, Curtea Constituţională examinează în exclusivitate chesti-
uni de drept (art. 4, alin. 3 Codul Jurisdicţiei Constituţionale).

La 19 iulie 1997, Curtea Constituţională indicase, că „hotărârile organe-
lor ce nu au atribuţii de autoritate judecătorească nu constituie înfăptuirea 
justiţiei” [8, p.5]. De aici reiese, că Curtea Constituţională are atribuţii judi-
ciare, deoarece ea înfăptuieşte justiţia în cazul adresării persoanelor destitu-
ite din funcţie prin actele Parlamentului, Preşedintelui, Guvernului. 

Înainte de a încheia subiectul regimului juridic al Curții Constitu-
ționale, trebuie neapărat să menționăm și un alt subiect ce ține de 
relațiile Curții cu alte entități publice. În mod special, am dori să abor-
dăm problema: raporturile juridice instituționale dintre Guvern și Curtea 
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Constituțională. Despre existența unor raporturi juridice strânse dintre 
Guvern și Curtea Constituțională a Republicii Moldova ne vorbește și 
faptul, că de-a lungul timpului, Guvernul s-a preocupat de desemnarea 
reprezentanților săi la Curte.

În acest sens, încă în anul 1999, Guvernul, în scopul reprezentării 
sale în Curtea Constituțională, a desemnat din oficiu în calitate de re-
prezentant permanent în persoana vice-ministrului justiției [12, pct.2].

Reprezentantul permanent al Guvernului în Curtea Constituţională 
asigură interacţiunea Guvernului cu organul respectiv, precum şi asis-
tenţa juridică necesară la prezentarea proiectelor de acte normative 
- iniţiativă legislativă a Guvernului în Parlament, justifică opinia Gu-
vernului referitor la actele supuse controlului constituţionalităţii, argu-
mentând legalitatea adoptării lor [12, pct.3].

Ulterior, Hotărârea Guvernului Nr. 610 din 28.06.1999 cu privi-
re la reprezentantul permanent al Guvernului în Parlament și Curtea 
Constituțională [12] este abrogată. Printr-o nouă hotărâre de Guvern, 
s-a încercat reglementarea raporturilor juridice dintre Guvern și Curtea 
Constituțională. În sensul dat este vorba de Hotărârea Guvernului Nr. 
326 din 20.03.2003 cu privire la reprezentantul Guvernului la Curtea 
Constituțională [13].

Prin Hotărârea Guvernului Nr.326 au fost detaliate atribuțiile repre-
zentantului permanent al Guvernului la Curtea Constituțională. Astfel, în 
virtutea dispozițiilor legale, reprezentantul permanent al Guvernului la 
Curtea Constituţională [13, pct.3]: 1) asigură interacţiunea Guvern - Cur-
tea Constituţională; 2) reprezintă interesele Guvernului la Curtea Consti-
tuţională, justifică opinia Guvernului referitor la actele supuse controlului 
constituţionalităţii; 3) coordonează participarea reprezentanţilor autori-
tăţilor administraţiei publice centrale la şedinţele Curţii Constituţionale 
în domeniile ce ţin de competenţa acestora; 4) monitorizează derularea 
procesului de examinare a sesizărilor adresate Curţii Constituţionale de 
către Guvernul Republicii Moldova; 5) prezintă în şedinţa Curţii Consti-
tuţionale precizări la opinia Guvernului, expusă în sesizare. 

După un deceniu și respectiva Hotărâre a Guvernului a fost abrogată. 
Pentru moment, relațiile dintre Guvern și Curtea Constituțională și-au găsit 
consfințire în Hotărârea Guvernului Nr.872 din 01.11.2013 pentru aproba-
rea Regulamentului cu privire la reprezentantul Guvernului în Parlament 
și la Curtea Constituțională și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului [14].
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În virtutea dispozițiilor Hotărârii Guvernului Nr.872, reprezentantul 
Guvernului la Curtea Constituţională este persoana abilitată să asigure 
interacţiunea dintre Guvern şi Curtea Constituţională, precum şi repre-
zentarea intereselor Guvernului la CC [14, pct.2].

Pentru asigurarea bunei desfăşurări a raporturilor constituţionale 
dintre Guvern şi Curtea Constituţională, reprezentantul Guvernului în-
deplineşte următoarele funcţii [14, pct.4]:

1) asigurarea interacţiunii Guvernului cu Curtea Constituţională;
2) coordonarea activităţii de reprezentare de către organele 

administraţiei publice centrale de specialitate a intereselor Guvernului 
la Curtea Constituţională;

3) asigurarea asistenţei juridice necesare la examinarea unei cauze la 
Curtea Constituţională.

4) În realizarea funcţiilor sale, reprezentantul Guvernului îndeplineş-
te următoarele atribuţii principale: a). reprezintă interesele Guvernului la 
Curtea Constituţională şi expune opinia Guvernului referitor la actele su-
puse controlului constituţionalităţii; b). coordonează participarea organelor 
administraţiei publice centrale de specialitate la şedinţele Curţii Constitu-
ţionale în domeniile ce ţin de competenţa acestora; c) monitorizează deru-
larea procesului de examinare a sesizărilor adresate Curţii Constituţionale 
de către Guvern; d) prezintă în şedinţa Curţii Constituţionale, în caz de 
necesitate, precizări la opinia Guvernului; e) verifică procesul de ajustare a 
legislaţiei la hotărârile Curţii Constituţionale şi prezintă anual Guvernului 
raportul privind executarea hotărârilor Curţii Constituţionale.

Referitor la atribuția reprezentantului Guvernului la Curtea 
Constituțională, menționată mai sus – de a verifica procesul de ajustare 
a legislaţiei la hotărârile Curţii Constituţionale şi de a prezenta anual Gu-
vernului raportul privind executarea hotărârilor Curţii Constituţionale, 
există chiar și intervenții a Curții Constituționale în acest sens.

Astfel, în una din hotărârile sale, Curtea Constituțională a Repub-
licii Moldova a statuat următoarele: „Curtea reiterează, că respectarea 
principiului separării puterilor, implică nu doar faptul, că nici una din 
ramurile puterii nu intervine în competențele unei alte ramuri, dar și 
faptul, că nici una dintre aceste ramuri nu își va neglija atribuțiile pe care 
este obligată să le exercite în domeniul specific de activitate - îndeosebi 
atunci când o astfel de obligație este statuată în Legea Supremă sau a fost 
impusă printr-o hotărâre a Curții Constituționale, instanță, care în vir-
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tutea art.134 din Constituție, asigură în cele din urmă, realizarea princi-
piului separării puterii de stat” [15, pct.51]. Și mai departe: „Parlamen-
tul sau Guvernul, după caz, au obligaţia de a abroga sau de a modifica 
respectivele acte normative, punându-le astfel de acord cu Constituţia. 
Intervenţia Parlamentului sau a Guvernului, în interiorul termenului 
prevăzut de articolul 28 din Legea privind Curtea Constituţională, în 
sensul celor stabilite prin hotărârea Curţii Constituţionale, reprezintă 
o expresie a caracterului definitiv şi general obligatoriu al deciziilor 
instanţei de contencios constituţional” [15, pct.54].

Așa cum vom arăta ulterior, în procesul de executare a hotărârilor și 
deciziilor Curții Constituționale există deficiențe, iar rolul de reprezen-
tant permanent al Guvernului la Curtea Constituțională nu a fost pe de-
plin valorificat. Acest lucru este cu atât mai inexplicabil, cu cât calitatea 
de reprezentant permanent şi reprezentant supleant al Guvernului la Cur-
tea Constituţională o au viceminiştrii justiţiei. Reprezentantul Guvernu-
lui la Curtea Constituţională îşi exercită activitatea personal, iar în cazul 
absenţei sau imposibilităţii participării, funcţiile acestuia sunt exercitate de 
reprezentanţii supleanţi. Prin aceasta, factorii decizionali ai Ministerului 
Justiției, au acces imediat la hotărârile și deciziile Curții Constituționale, 
înțeleg nu doar litera, ci și spiritul legii și prin urmare, ar putea interveni 
imediat în remedierea cazurilor unde s-a declarat neconstituționalitatea.

Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr.837 din 
29.10.2013 pentru desemnarea reprezentantului Guvernului în Parla-
ment și la Curtea Constituțională [16], au fost desemnați dl Nicolae 
Eşanu, viceministru al justiţiei, în calitate de reprezentant al Guvernului 
în Parlament şi la Curtea Constituţională [16, pct.1] și dna Sabina Cerbu, 
viceministru al justiţiei, în calitate de reprezentant supleant al Guvernu-
lui la Curtea Constituţională [17, pct. 3].

În fine, ținem să menționăm, că activitatea de reprezentant al Guver-
nului la Curtea Constituțională se extinde doar pe perioada mandatului 
Guvernului [17, pct.10]. 

Concluzionăm, că spre deosebire de alte reglementări ale raporturi-
lor juridice dintre Guvern și Curtea Constituțională (H.G. Nr.610 și H.G. 
Nr.326), cadrul legal stabilit recent prin Hotărârea Guvernului Nr.872 este 
unul într-o variantă mai reușită. Cu toate acestea, având în vedere existența 
unui handicap în ce privește executarea hotărârilor și deciziilor Curții 
Constituționale, considerăm necesară o detaliere a atribuțiilor reprezentan-
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tului Guvernului la Curtea Constituțională, în sensul fixării acțiunilor pe 
dimensiunea transpunerii în practică a hotărârilor și deciziilor Curții.

Astfel, în urma studierii naturii juridice a Curţii Constituţionale, pu-
tem afirma, că Curtea Constituţională a Republicii Moldova este unica 
autoritate publică politico-jurisdicţională. Cu alte cuvinte, ea include în 
sine trăsături esenţiale necesare la garantarea supremaţiei Constituţiei.

Curtea Constituţională asigură acţiunea şi supremaţia Constituţiei pe 
întreg teritoriul statului, referindu-se la toţi subiecţii de drept. Actele 
Curţii Constituţionale se adoptă în numele statului, sunt obligatorii 
pe întreg teritoriul statului, dispun de o forţă juridică obligatorie ce 
poate fi înlăturată numai prin adoptarea unei noi Constituţii sau prin 
modificarea Constituţiei în vigoare [1, p. 9].

Curtea Constituţională înfăptuieşte dreptul, stabilind direcţiile de 
dezvoltare a legislaţiei, creând precedente de interpretare a Constituţiei şi 
a legilor, înlăturând lacunele din Constituţie în interpretare oficială. Ast-
fel, Curtea Constituţională face mai mult decât interpretarea normelor 
constituţionale, şi anume, concomitent dezvoltă şi creează doctrina con-
stituţională, motivând adoptarea hotărârilor sale.

Având în vedere aceste trăsături şi mai ales complexitatea şi natu-
ra atribuţiilor Curţii, precum şi procedura potrivit căreia îşi realizează 
atribuţiile, în literatura de specialitate s-a opinat pe bună dreptate, că 
aceasta poate fi considerată „o autoritate publică politico-jurisdicţi-
onală. Caracterul politic rezultă din modul de desemnare a membrilor 
Curţii Constituţionale, precum şi din natura unor atribuţii, caracterul 
jurisdicţional rezultă din principiile de organizare şi funcţionare, pre-
cum şi din alte atribuţii şi proceduri” [22, p.533].

Prin urmare, Constituția Republicii Moldova din 1994 a receptat 
modelul european de control de constituționalitate, printr-o autoritate 
central, reprezentând o jurisdicție specială și specializată, anume Cur-
tea Constituțională, căreia constituantul i-a alocat un întreg titlu, Titlul 
V, de la art.140 la art.145 [2].

Împărtășim opinia savanților Ioan Muraru, Mihai Constantinescu și 
alții, potrivit cărora Curtea Constituțională a constituit o noutate într-un 
dublu înțeles: pe de o parte, deoarece nu exista tradiția unei asemenea 
instituții jurisdicționale, speciale și specializate de control, pe de lată 
parte, deoarece ea era configurată potrivit unui model de control necu-
noscut anterior, modelul european, centralizat și ale cărui efecte se răs-
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frângeau nemijlocit asupra sistemului juridic ca urmare a obligativității 
erga omnes a deciziilor sale [23, p. 231].

Din aceasta rezultă o altă constatare, în sensul căreia Curtea 
Constituțională este o valorificare, la dimensiunile exigenților timpului 
pe care-l trăim, a experienței naționale și din alte țări, cu perspectiva 
unei integrări organizatorice și funcționale, eficiente și viabile, în struc-
turile juridice europene, potrivit pactelor, tratatelor și convențiilor la 
care Republica Moldova este parte. Racordarea la instituțiile europene 
rezultă clar din regulile privind denumirea, modul de desemnare a jude-
cătorilor, rolul și funcțiile CC [24, p. 8].

Vizavi de regimul juridic de activitate al CC, am dori să evidențiem, foar-
te succint, câteva aspecte. În primul rând, pe plan european se înregistrează 
situația când crește numărul sesizărilor cu referire la constituționalitatea 
legilor (anexa 5), fapt care semnifică, că și în cazul Republicii Moldova, va 
spori numărul sesizărilor aflate pe rolul Curții Constituționale.

Pe de altă parte, din totalul sesizărilor, marea majoritate se referă la 
actele normative financiar-bancare. Este cazul, spre exemplu, a Austriei 
(anexa 6) și Germaniei (anexa 7). În principiu, constatăm același lucru 
și în cazul Republicii Moldova.

În concluzie, menţionăm, că prin cererea Curţii Constituţionale s-a 
instituit un mecanism real de protejare a Constituţiei şi de contracara-
re a încălcării dispoziţiilor ei. Acest organ se bucură de independenţă 
(având un statut special) şi autoritate (hotărârile acestuia au caracter 
definitiv şi executoriu), revenindu-i un loc distinct în sistemul autori-
tăţilor publice (nici nu substituie organele statale, nici nu se implică în 
competenţa lor şi nici nu se subordonează acestora; doar le influenţează 
activitatea prin hotărârile sale).

Totodată, să menționăm și faptul, că instituția Curții Constituționale 
tinde să se bucure de un respect și autoritate în societate, fapt care îi 
conferă responsabilitate. În cazul Republicii Moldova, deși nu s-au re-
alizat studii, există un sentiment puternic pronunțat, că societatea are o 
foarte mare încredere în judecătorii Curții Constituționale. Spre exem-
plu, în cazul Germaniei, încrederea publicului în Curtea Constituțională 
este de 76% (anexa 4).
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Anexe
Anexa 1 – Sarcina Curții Constituționale a Republicii Moldova în 

anul 2012

Sursa: Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.2 din 31.01.2013 cu priv-
ire la aprobarea Raportului privind exercitarea jurisdicției constituționale în anul 2012.

Anexa 2 – Sesizările soluționate de Curtea Constituțională  
a Republicii Moldova în anul 2012 și transferate în anul 2013

Sursa: Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.2 din 31.01.2013 cu priv-
ire la aprobarea Raportului privind exercitarea jurisdicției constituționale în anul 2012.
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Anexa 2a – Sesizările examinate de Curtea Constituțională a  
Republicii Moldova în anul 2013 și transferate pentru anul 2014

Sursa: Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova Nr.1 din 28.01.2014 
cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea jurisdicției constituționale în 
anul 2013.

Anexa 3 – Acte pronunțate de Curtea Constituțională a Republicii 
Moldova în baza sesizărilor aflate pe rol, în anul 2012

Sursa: Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr.2 din 31.01.2013 cu pri-
vire la aprobarea Raportului privind exercitarea jurisdicției constituționale în anul 2012.
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Anexa 3 – Acte pronunțate de Curtea Constituțională a Republicii 
Moldova în baza sesizărilor aflate pe rol, în anul 2013

Sursa: Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova Nr.1 din 28.01.2014 
cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea jurisdicției constituționale în 
anul 2013.
Anexa 4 – Încrederea în instituțiile publice din Germania în anul 2009

Sursa: Generalizarea informației din sursele bibliografice.
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Anexa 5 – Dinamica controlului de constituționalitate a legilor
în Italia, Austria și Germania

nr. d/o Țara 1980-1990 1990-2000 2000-2010
1. Italia 25% 35% 45%
2. austria 27% 52% 42%
3. Germania 53% 60% 75%

Sursa: Generalizarea realizată de autor, în baza analizei monografiilor științifice, 
care au cercetat diverse aspecte legale din activitatea Curților Constituționale, după cum 
urmează: austria; Germania; Italia.
anexa 6 – Distribuirea sesizărilor Curții Constituționale în austria în 

anii 1998-2008

Sursa: Generalizarea realizată de autor, în baza analizei monografiilor științifice, care 
au cercetat diverse aspecte legale din activitatea Curților Constituționale.



 

Institutul de Relaţii 
Internaţionale din Moldova Relaţii inteRnaţionale. Plus

182

Anexa 7 – Distribuirea sesizărilor Curții Constituționale
în Germania în perioada 1979-2009

Sursa: Generalizarea realizată de autor, în baza analizei monografiilor științifice, care 
au cercetat diverse aspecte legale din activitatea Curților Constituționale.
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