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PROBLEMATICA SUPREMAŢIEI
CONSTITUŢIEI – ABORDĂRI NAŢIONALE
VERSUS EXPERIENŢA INTERNAŢIONALĂ

Tatiana DABIJA,
doctor în drept, IRIM

Rezumat
Constituţia Republicii Moldova începe cu proclamarea statului nostru ca stat

de drept, democratic în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera
dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori
supreme şi sunt garantate (art.1). De altfel, enunţul constituţional respectiv este
prezent şi în constituţiile altor state, de exemplu, Constituţia României, adoptată în
1991, art. 1 alin. (3), Constituţia Spaniei, adoptată în 1978, art. 1 alin (1), etc.

Iată de ce, problema statului de drept (la general) a fost examinată de mai
mulţi cercetători, atât din occident, cât şi din Republica Moldova.

Cuvinte-cheie: democraţie, suveranitate, constituţie, controlul constitu-
ţionalităţii legilor, sistem de drept, justiţie naţională, stat de drept, supremaţia
constituţiei

SUBJECT MATTER OF CONSTITUTION
SUPREMACY - NATIONAL APPROACHES
VERSUS INTERNATIONAL EXPERIENCE

Abstract
Constitution of the Republic of Moldova begins with the proclamation of our

state as legal state, democratic in which human dignity, rights and freedoms, free
development of human personality, justice and political pluralism represent su-
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preme values and are guaranteed (Article 1). Moreover, appropriate constitu-
tional statement is present also in the constitutions of other countries, for exam-
ple, the Constitution of Romania, adopted in 1991, art. 1 par. (3), Constitution of
Spain, adopted in 1978, art. 1, par. (1), etc.

That is why the issue of legal state (in general) has been examined by several
researchers, both from the West and from the Republic of Moldova.

Keywords:  democracy, sovereignty, constitution, control of the constitution-
ality of laws, legal system, national justice, legal state, supremacy of constitution

Introducere. În cele ce urmează, am identificat, că în doctrina
autohtonă, dar şi în cea de sorginte post-sovietică din spaţiul CSI şi chiar în
România, problema controlului constituţionalităţii legilor nu este abordată
şi respectiv examinată în conexiune cu conceptul de stat de drept.

Tocmai din aceste considerente, ne-am pus drept scop, să evidenţiem
corelaţiile şi interrelaţiile dintre controlul constituţionalităţii legilor şi statul
de drept.

Metode aplicate. În contextul celor relatate în prezentul articol, am
considerat oportun efectuarea unei cercetări minuţioase prin metode
analitico-logice, comparative, sistemice şi prospective a repertoriului
normativ privind consfinţirea problematicii supremaţiei constituţiei –
abordări naţionale versus experienţa internaţională, studiu prevăzut în ma-
teria dreptului constituţional, în special în Constituţia Republicii Moldova.
Metoda analizei logice (analiza deductivă, inductivă, generalizare,
specificare etc.), utilizată pe larg în conţinutul cercetării şi, în special, la
efectuarea sintezei opiniilor diferiţilor autori privind problematica cercetată
asupra legilor autohtone şi experienţa internaţională în speţă. Metoda analizei
comparative s-a utilizat îndeosebi la compararea actelor normative şi
doctrinei diferitor state în materia vizată. Metoda analizei sistemice,
indispensabilă pentru cercetarea normelor juridice naţionale şi internaţionale
de ordin instituţional, material şi procedural. Metode prospective, folosite
pentru a descrie tendinţele existente în domeniul problematicii privind
supremaţia constituţiei – abordări naţionale versus experienţa internaţională.

Rezultatele cercetării. În literatura occidentală, respectivei interrelaţii
i se acordă o atenţie sporită. Spre exemplu, dacă e să vorbim de Germania,
atunci trebuie să evidenţiem, că precursorul actualelor instanţe de control
constituţional este savantul german Georg Jellinek, care în lucrările sale
consacră ideea statului de drept potrivit căreia nu numai indivizii trebuie să
se supună regulilor juridice, ci şi organele statului, activitatea acestora fiind
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condiţionată de drept. Ideea statului de drept îşi găseşte concretizarea în
Constituţie, care din acest motiv trebuie garantată şi apărată împotriva
injustiţiei parlamentare, iar organul specializat destinat apărării Legii
Fundamentale nu poate fi decât o Curte Constituţională de felul Tribunalului
Imperial, afirmă în lucrarea sa T.Cârnaţ [7, p.93].

Din abordările mai recente privind problema statului de drept în
conexiune cu controlul constituţionalităţii legilor, vom menţiona lucrările a
doi savanţi de bază: americanul J.M.Kelly cu lucrarea sa capitală – „A
Short History of Western Legal Theory” [19] şi australianul – Geoffrey De
Q.Walker – cu cea mai importantă lucrare a sa: „The Rule of Law: Foun-
dation of Constitutional Democracy” [22].

O abordare complexă a problemei statului de drept a fost realizată de
savantul britanic – Hilaire Barnett în monografia sa capitală (peste 1000 de
pagini) de drept constituţional şi administrativ [2]. Autorul respectiv, a abordat
câteva probleme ce frământă jurisprudenţa constituţională contemporană:
incertitudini în abordări privind statul de drept în jurisprudenţa occidentală [378,
p.76]; statul de drept – ca doctrină filosofică [2, p.77-80]; statul de drept – ca
teorie politică (liberalism, conservatorism şi statul de drept; marxismul şi statul
de drept; statul de drept pe dimensiunea internaţională) [2, p.81-102].

Totodată, doctrina occidentală a produs şi alte studii în materia statului
de drept. Printre cei mai renumiţi doctrinari evidenţiem: Tom Binghnam
[3]; Philip K. Howard [15]; Tom Ginsburg [14]; John Bell [4]; Randy
E. Barnett [5]; Edward M. Harris [16]; Friedrich Kratochwil [20].

În urma unei radiografii a surselor doctrinare, concluzionăm, că în
doctrina occidentală, problema statului de drept, de cele mai dese ori, este
abordată prin prisma următoarelor precepte: cerinţele structurale ale legilor;
consimţământul poporului; elementul moral al statului de drept; statul de
drept în Grecia Antică (cu referire la gânditorii şi reformatorii: Solon; Pericle;
Herodot; Platon; Aristotel şi alţii); statul de drept în Roma Antică (Legea
celor XII Table; Cicero; Marcus Aurelius şi alţii); redescoperirea statului
de drept în Europa Occidentală (după a.1100); Magna Charta Libertatum
din 1215 – ca prima expresie constituţională a conceptului de stat de drept;
Realizarea practică şi justificarea teoretică a conceptului de stat de drept şi
rolul lui John Lock; Fundamentele statului de drept: constituţiile, separaţia
puterilor şi controlul judiciar; Dezvoltarea modernă a statului de drept;
Impactul statului de drept asupra creşterii economice şi dezvoltării sociale;
Statul de drept în promovarea democraţiei şi protecţia drepturilor omului;
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Critica doctrinară a reformelor adiacente statului de drept; Limitări culturale
şi structurale a reformelor cu referire la statul de drept; Reforme funcţionale
versus transpunerea elementelor statului de drept etc.

În doctrina din România, conceptul statului de drept a fost cercetat de
către savantul Tudor Drăganu, care consideră, că statul de drept trebuie
înţeles „ca un stat care, organizat pe baza principiului separaţiei puterilor în
stat, în aplicarea căruia justiţia dobândeşte o reală independenţă, şi urmărind
prin legislaţia sa promovarea drepturilor şi libertăţilor, inerente naturii
umane, asigură respectarea strictă a reglementărilor sale de către ansamblul
organelor lui în întreaga sa activitate” [12, p.12].

În spaţiul Republicii Moldova, de problemele edificării statului de
drept s-a preocupat savantul Gh.Costachi, care în una din lucrările sale
fundamentale menţionează, că „… statul de drept presupune mai întâi de
toate recunoaşterea şi respectarea priorităţii fiinţei umane (a drepturilor,
libertăţilor şi intereselor acesteia), realizarea cărora se poate asigura doar
prin supremaţia legii şi a dreptului. Respectiv, acestea trebuie să fie şi reperele
de bază în organizarea şi exercitarea puterii de stat” [11, p.15]. Şi mai departe
– în condiţiile statului de drept este exclusă orice încercare a statului de a
edicta dispoziţii autoritare care contravin principiilor fundamentale ale
dreptului, drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor. Un im-
pediment important în acest sens este posibilitatea recunoscută cetăţenilor
de a se adresa instanţelor de judecată în cazurile în care prin acţiunile şi
dispoziţiile organelor de stat sunt încălcate drepturile şi libertăţile
constituţionale şi de a cere statului abrogarea actelor ce lezează drepturile
şi libertăţile omului [11, p.21].

Foarte des în doctrină se subliniază destul de justificat, că esenţa statului
de drept rezidă în caracterul legilor, în corespunderea acestora cu natura de
drept a lucrurilor, orientarea spre asigurarea drepturilor şi libertăţilor omului
[8, p.104]. Prin urmare, pornind de la faptul, că legile constituie premise
ale instaurării legalităţii şi condiţii ale existenţei şi manifestării acesteia, e
fundamentală corespunderea lor cu necesităţile dezvoltării sociale.

Aşadar, pentru statul de drept, este absolut necesar, deşi nu e suficient, ca
toţi, inclusiv statul, să respecte legile. În acelaşi timp, e imperativ ca aceste legi
să corespundă dreptului, să fie în concordanţă cu cerinţele acestuia în calitatea
sa de formă şi normă generală şi necesară a libertăţii individului [9, p.17].

Desigur, în realitate, legile, chiar dacă emană de la organul reprezentativ
suprem al statului, fiind deci expresia voinţei generale, totuşi, deseori nu
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corespund cerinţelor dreptului, fapt ce a determinat crearea unui mecanism de
control a conţinutului legilor, a corespunderii acestora cu valorile general-umane.

Statul de drept presupune mai întâi, respectarea legilor conform
Constituţiei. Toată activitatea desfăşurată de stat trebuie să se supună legilor
constituţionale. Constituţia este chemată să instituie aşa o ordine, în care
legea şi dreptul să fie indisolubile. În acest sens, supremaţia Constituţiei şi
a legii pot fi cu adevărat definitorii pentru statul de drept, subliniază savantul
T.Cârnaţ [10, p.1423].

Totodată, considerăm absolut justă tratarea ştiinţifică de către
Gh.Avornic a subiectului principiilor statului de drept, prin care rolul im-
portant este conferit principiului supremaţiei legii [1, p.304].

Generalizând cele expuse, atragem atenţia asupra faptului, că statul de
drept nu trebuie să se reducă doar la existenţa Constituţiei, la afirmarea şi
recunoaşterea supremaţiei acesteia, acţiunii ei directe asupra relaţiilor din
societate. Concomitent, este necesară orientarea atenţiei spre controlul
constituţionalităţii legilor, mediatizarea acestui proces şi implicarea cât mai
multor actori competenţi: de la societatea civilă şi până la instituţiile
administraţiei publice centrale.

Pe de altă parte, să nu uităm de textul constituţional autohton, care
subliniază tranşant, că Republica Moldova este un stat de drept, democratic,
în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera
dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă
valori supreme şi sunt garantate [6, art.1 alin.3].

Împărtăşim întru totul opinia dlui Costachi Gh., care afirmă, că statului
de drept îi este inerentă o Constituţie democratică, care să-şi îndeplinească
eficient funcţiile, adică să instaureze în cadrul societăţii un regim
constituţional democratic real, respectat de către toţi [11, p.109].

Pentru edificarea statului de drept, în Republica Moldova este necesară
sporirea rolului Constituţiei ca Lege fundamentală ce stimulează dezvoltarea
proceselor democratice, pluralitatea ideologică, asigurarea drepturilor
fundamentale ale omului, controlul eficient şi imediat al constituţionalităţii legilor.

Considerăm, că statul de drept poate fi atins doar prin asigurarea supremaţiei
Constituţiei, care la rândul său poate fi asigurată prin următoarele garanţii:

1.Supravegherea generală a aplicării prevederilor Constituţionale – în
activitatea cotidiană a autorităţilor publice, a persoanelor învestite cu atribuţii
publice în competenţa cărora intră aplicarea normelor constituţionale;

2.Îndatorirea fundamentală a cetăţeanului de a respecta Constituţia;
3.Controlul constituţionalităţii legilor – considerat ca cea mai sigură
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garanţie a supremaţiei Constituţiei, fiind o activitate organizată de verificare
a conformităţii legilor cu Constituţia.

Vom încheia examinarea problemei statului de drept, concluzionând,
că Republica Moldova are foarte mari carenţe la capitolul edificării statului
de drept. În consecinţă, Curtea Constituţională, prin mecanismul ei de con-
trol al constituţionalităţii legilor va fi nevoită să vegheze asupra respectării
statului de drept.

Or, este o misiune destul de complicată a Curţii Constituţionale având
în vedere faptul, că Republica Moldova ocupă locul 75 din 99 de state într-
un clasament privind „Indicele statului de drept 2014" [21, p.60].

Indicele a fost evaluat în raport cu 47 de indicatori din opt domenii:
constrângerile asupra puterii guvernamentale, lipsa de corupţie, guvern
deschis, respectarea drepturilor fundamentale, ordinea şi securitatea, mediul
regulatoriu, justiţia civilă şi justiţia penală [21, p.6].

Astfel, Moldova are cele mai mari probleme la capitolul corupţiei - locul
88. În ceea ce ţine de justiţia civilă şi de cea penală, Moldova este plasată pe
locul 76 şi respectiv 82; constrângerile asupra puterii guvernamentale - 79;
guvern deschis - 58, respectarea drepturilor fundamentale - 68, ordine şi
securitate - 40, mediul regulatoriu – 79 [21, p.21].

E firesc să ajungem la concluzia, că statul de drept nu poate constitui o
realitate, atâta vreme cât el este declarat doar în Constituţie. Evident, că
controlul constituţionalităţii legilor nu este unica soluţie şi panacee pentru
toate problemele legate de edificarea statului de drept, dar prin instituirea
unui mecanism eficient de control al constituţionalităţii legilor, Republica
Moldova se va apropia mai mult de acea arhitectură a statului de drept
valabilă pentru statele din occident.

În mod special, privitor la problema constituirii statului de drept în Re-
publica Moldova, a se vedea tezele formulate de Gh.Avornic, printre care
cele importante fiind: limitarea puterilor şi cultura dreptului [1, p.310-317].

Prin urmare, existenţa unei jurisdicţii constituţionale distincte este o
exigenţă fundamentală în realizarea reală a dimensiunilor statului de drept.

Prin urmare, concluzionăm, că statul de drept este un stat al respectării
Constituţiei. Statul de drept presupune, mai întâi, respectarea legilor
conforme Constituţiei. Toată activitatea desfăşurată în stat trebuie să se
supună legilor constituţionale [13, p.66]. Statul de drept presupune o ordine
normativă, în care regulile de drept se subordonează unele altora într-o
anumită ierarhie: regulile emanând de la organele administraţiei se supun
legilor, iar legile se supun Constituţiei.
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În calitate de concluzie preliminară, urmează să menţionăm încă un
aspect. Aşa cum am văzut din abordările de mai sus, conceptul de stat de
drept presupune existenţa unor elemente constitutive, pe care le-am şi
enumerat. Totuşi, pentru o acurateţe mai bună în utilizarea noţiunilor aferente
conceptului stat de drept, propunem să fie utilizată matricea folosită în
Raportul Consiliului Europei privind Starea democraţiei, drepturile omului
şi a statului de drept în Europa [17]. Respectivul Raport, fiind elaborat şi
aprobat în cadrul lucrărilor celei de-a 124 Sesiune a Comitetului de miniştri
la Viena, la data de 5-6 mai 2014, apare ca rezultat al efortului personal al
Preşedintelui Consiliului Europei – Thorbjorn Jagland. În concepţia
Raportului, cele 3 repere-probleme fundamentale ale statului de drept sunt:
1) sistemul judiciar [17, p.22-23]; 2) corupţia [17, p.24-25]; 3) spălarea
banilor [17, p.26-28].

Pornind de la faptul, că în Republica Moldova au fost semnalate
nenumărate cazuri de probleme în interiorul sistemului judiciar (excelenţa
sa Dl William H.Moser, ambasadorul SUA în RM: „…Eu cred, că Moldova
ar trebui să ia exemplu de la Ţările Baltice. Cele 3 state nordice au fost
parte a Uniunii Sovietice ca şi Moldova. Dar au ajuns la un nivel înalt al
democraţiei foarte rapid. Şi unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-au
înfăptuit a fost curăţarea sistemului judecătoresc. Automat, a crescut gradul
de transparenţă, încrederea cetăţenilor în sistem, s-a dezvoltat şi sistemul
economic şi cetăţenii au un nivel de bunăstare mai înalt. Iată de ce noi
credem, că această reformă e atât de importantă pentru Moldova. Or, atâta
timp cât va fi corupţie şi opacitate în instituţiile statului, nu va fi posibilă o
creştere economică durabilă, cu deschiderea unor noi locuri de muncă şi cu
un nivel mai bun de trai pentru cetăţenii Moldovei…” [18, p.1].), învinuiri
de corupţie aduse de înalţii demnitari europeni, dar şi probleme în cadrul
sistemul financiar-bancar (atacuri raider şi pierderea de către stat a Băncii
de Economii), este lesne de înţeles că Republica Moldova are mari probleme
la capitolul edificării şi asigurării statului de drept.

Pe acest fundal, se evidenţiază pozitiv Curtea Constituţională, care
este o entitate cu verticalitate şi care apără drepturile omului şi Constituţia
de tentative de subminare. Iar hotărârile şi deciziile adoptate de Curtea
Constituţională în ultimii  ani, vin să susţină aceste afirmaţii.

Prin urmare, în urma studiului realizat în domeniul fundamentelor
teoretico-practice ale conceptului de realizare a controlului constituţio-
nalităţii legilor, se pot formula următoarele concluzii:

1. Fundamentarea ştiinţifică a supremaţiei constituţiei trebuie căutată



RELAŢII INTERNAŢIONALE. Plus
Institutul de Relaţii
Internaţionale din Moldova

184

în dialectica fenomenului statal juridic, în complexitatea şi logica
fenomenelor economice, politice, sociale şi juridice, în relaţiile dintre ele,
identificând corect şi distingând cauzele şi condiţiile, de efecte şi consecinţe
şi, bineînţeles, de garanţii. Astfel văzute lucrurile, apare clar, după părerea
noastră,  că fundamentarea ştiinţifică a constituţiei înseamnă identificarea
cauzelor care determină conţinutul şi forma sa, precum şi poziţia sa
supraordonată din sistemul de conducere socială. Plecând de la constituţie,
va trebui, deci, să identificăm lanţul de determinări, de nivele de determinare
a supremaţiei acesteia. Pe un plan mai general, identificarea acestui lanţ de
cauze şi efecte este înlesnită corelaţiilor dintre drept şi economie, dintre
drept şi putere, dintre stat şi economie, dintre toate aceste categorii şi politică.
Pornind de la ipoteza, că dacă statul şi dreptul sunt mijloace de realizare a
politicii, iar politicul este determinat sau condiţionat de starea socială, atunci
şi constituţia (partea principală a dreptului) este determinată în ultima
instanţă (cât priveşte conţinutul, forma, funcţiile şi poziţia sa juridică) de
condiţiile materiale şi culturale din societatea dată.

2. Supremaţia Constituţiei nu este o simplă afirmaţie, ci o realitate
incontestabilă. Menţionată la nivel de principiu general al Constituţiei, ea
reprezintă o obligaţie opozabilă în aceeaşi măsură atât autorităţilor statului,
cât şi tuturor celorlalte subiecte de drept. Aceasta implică o serie de
consecinţe juridice, bucurându-se în acelaşi timp şi de o serie de garanţii.
Acestea pot fi formulate în mai multe feluri, dar ceea ce trebuie scos în
evidenţă este faptul, că supremaţia Constituţiei beneficiază de garanţii la
nivelul întregului sistem de drept (care fac ca sistemul normativ să fie aplicat
şi respectat) şi de garanţii juridice specifice Constituţiei. Aceste garanţii
sunt: controlul general al aplicării Constituţiei, îndatorirea fundamentală a
cetăţenilor de a respecta Constituţia şi controlul constituţionalităţii legilor.

3. Una din garanţiile cele mai eficace de executare a dispoziţiilor
constituţionale reprezintă controlul constituţional, care nu numai că sporeşte
eficienţa procesului legislativ, dar şi micşorează simţitor procedura unor
efecte nocive de către legea neconstituţională. Necesitatea controlului
constituţionalităţii legilor şi a altor acte normative este atât de evidentă,
încât implică fireşte, fondarea unui organ de jurisdicţie constituţională.

4. Controlul de constituţionalitate s-a răspândit în întreaga lume în
ultimele decenii. Acest fenomen a fost justificat de diverse teorii, pe care le-
am identificat prin cercetarea noastră. Este vorba de: (1) teoriile ideatice, care
vizualizează adoptarea controlului de constituţionalitate drept un produs de o
conştientizare tot mai pronunţată a preceptelor privind statul de drept şi
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protecţia libertăţilor individuale; (2) teorii de guvernare bazate pe multi-nivele,
care susţin, că controlul constituţionalităţii legilor este adoptat pentru a
coordona statele în sistemul federal; (3) teorii de piaţă electorală, care susţin,
că controlul constituţionalităţii legilor este adoptat, atunci când instituţiile
care adoptă constituţia se cred  înlăturate de la putere după adoptarea
constituţiei; şi (4) teoriile difuze care postulează că controlul constituţionalităţii
legilor este introdus ca răspuns la evoluţiile constituţionale din statele străine.

5. Controlul constituţionalităţii legilor în tinerele democraţii din Europa
au devenit un factor puternic înrădăcinat în viaţa politică şi constituţională
din aceste ţări. Pe de altă parte, introducerea controlului de constituţionalitate
nu a fost precedată de dezbateri aprofundate cu privire la avantajele şi
dezavantajele modelului preluat şi transpus în sistemul de drept naţional.
De aici şi unele probleme, inclusiv doctrinare la nivelul Republicii Moldova
privind problematica controlului constituţionalităţii legilor.

6. Statul de drept nu trebuie să se reducă doar la existenţa Constituţiei,
la afirmarea şi recunoaşterea supremaţiei acesteia, acţiunii ei directe asupra
relaţiilor din societate. Concomitent, este necesară orientarea atenţiei spre
controlul constituţionalităţii legilor, mediatizarea acestui proces şi implicarea
cât mai multor actori competenţi: de la societatea civilă şi până la instituţiile
administraţiei publice centrale.

7. Pentru edificarea statului de drept în Republica Moldova este necesară
sporirea rolului Constituţiei ca Lege fundamentală ce stimulează dezvoltarea
proceselor democratice, pluralitatea ideologică, asigurarea drepturilor
fundamentale ale omului, controlul eficient şi imediat al constituţionalităţii legilor.

8. Statul de drept nu poate constitui o realitate atâta vreme cât el este
declarat doar în Constituţie. Evident, că controlul constituţionalităţii legilor
nu este unica soluţie şi panacee pentru toate problemele legate de edificarea
statului de drept, dar prin instituirea unui mecanism eficient de control al
constituţionalităţii legilor, Republica Moldova se va apropia mai mult de
acea arhitectură a statului de drept valabilă pentru statele din occident.

9. Pentru o acurateţe mai bună în utilizarea noţiunilor aferente concep-
tului stat de drept, propunem să fie utilizată matricea folosită în Raportul
Consiliului Europei privind Starea democraţiei, drepturile omului şi a statului
de drept în Europa, potrivit căreia cele 3 repere-probleme fundamentale ale
statului de drept sunt: 1) sistemul judiciar; 2) corupţia; 3) spălarea banilor.

10. În conformitate cu Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii
Moldova Nr.9 din 14.02.2014 pentru interpretarea articolului 135 alin.(1)
din Constituţia Republicii Moldova [166], în sensul articolului 135 alin.
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(1) lit. a) din Constituţie, controlul constituţionalităţii legilor cuprinde legile
adoptate de Parlament, atât după, cât şi înainte de publicarea în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, la sesizarea Preşedintelui Republicii Moldova
şi a celorlalţi subiecţi cu drept de sesizare.
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