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Rezumat
Controlul constituționalității legilor, drept una din atribuțiile cele mai importante 

ale Curții Constituționale, a constituit o preocupare constantă a instituțiilor statului. 
Această preocupare s-a materializat în încercarea de a reglementa, reforma și moder-
niza procesul de realizare a controlului constituționalității legilor. 

Este firesc faptul, că nu întotdeauna problematica controlului constituționalității 
legilor era vizată direct de către politici publice. De cele mai dese ori, s-a acționat 
indirect, acționând primordial asupra reformelor instituționale sau altor aspecte cu 
caracter indirect.

Totuși, există suficiente exemple, care atestă preocuparea pentru a stipula în mod direct 
o anumită reconsiderare a unor aspecte ce vizează controlul constituționalității legilor. 
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introducere. Printre cele mai importante politici publice, cu impact 
asupra exercitării controlului constituționalității legilor, identificăm:

Strategia de reformă a sectorului justiţiei: 2011-2016 [9]. În con-
textul reformei justiției, sunt preconizate un șir de reforme ce vizează 
direct Curtea Constituțională a Republicii Moldova. Astfel, în cadrul 
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Pilonului VI – „Respectarea drepturilor omului în sectorul justiţiei”, 
este introdus Capitolul 6.1. – „Consolidarea rolului Curţii Constituţio-
nale”, care a indicat asupra unor domenii specifice de intervenţii:

1. Revizuirea componenţei şi a criteriilor de selectare a judecătorilor 
Curţii Constituţionale [9, Domeniul 6.1.1 din Cap.6.1, p. 63]; 

2. Revizuirea procedurilor de examinare a sesizărilor înaintate Curţii 
Constituţionale [9, Domeniul 6.1.2 din Cap. 6.1, p. 63];

3. Revizuirea spectrului de subiecţi cu drept de sesizare a Curţii Con-
stituţionale [9, Domeniul 6.1.3. din Cap. 6.1, p. 63]; 

4. Consolidarea capacităţilor profesionale ale colaboratorilor Curţii 
Constituţionale, care să asigure o calitate înaltă a verificării actelor le-
gislative [9, Domeniul 6.1.4. din Cap.6.1, p. 63].

În baza Strategiei a fost adoptat un Plan de acţiuni pentru implementarea 
Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 [3], care 
prevede încă o acţiune ce ar putea avea efect direct asupra procesului de 
realizare a controlului constituționalității legilor de către Curtea Constituţi-
onală – „Elaborarea proiectului de lege cu privire la Curtea Constituţională 
şi a Codului jurisdicţiei constituţionale (în variantă nouă)”, activitate ce ur-
mează a fi realizată în anii 2015-2016 [4, Domeniul 6.1.1. pct. 3].

Din câte putem observa, în perioada imediat următoare, Curtea Cons-
titu țională va trece printr-o perioadă caracterizată de reforme și moderni-
zare, care în ultimă instanță nu au cum să nu afecteze modul de organiza-
re și desfășurare a procesului de control al constituționalității legilor. 

Metode aplicate. În contextul celor relatate, în prezentul articol, am 
considerat oportun efectuarea unei cercetări minuțioase prin metode ana-
litico-logice, comparative, sistemice și prospective a repertoriului nor-
mativ privind consfințirea problematicii controlului constituționalității 
legilor în sistemul politicilor publice din Republica Moldova. Metoda 
analizei logice (analiza deductivă, inductivă, generalizare, specificare 
etc.), utilizată pe larg în conținutul cercetării și, în special, la efectuarea 
sintezei opiniilor diferiților autori privind problematica cercetată asu-
pra legilor autohtone în speță. Metoda analizei comparative s-a utilizat 
îndeosebi la compararea actelor normative și doctrinei diferitor state în 
materia vizată. Metoda analizei sistemice, indispensabilă pentru cerce-
tarea normelor juridice naționale și internaționale de ordin instituțional, 
material și procedural. Metode prospective, folosite pentru a descrie 
tendințele existente în domeniul problematicii privind consfințirea pro-
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blematicii controlului constituționalității legilor în sistemul politicilor 
publice din Republica Moldova, inclusiv prin prisma unificării practicii 
naționale în coraport cu cea internațională.

Rezultatele cercetării. Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 
2014 [5]. Anul 2014 a fost un an extrem de important pentru Repu-
blica Moldova, cu evenimente politico-juridice de natură să marcheze 
existența cetățenilor pentru multe decenii înainte. Avem în vedere ale-
gerile parlamentare din 30 noiembrie și evident – evenimentul de an-
vergură – semnarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană. Toa-
te acestea, dar și alte evenimente rămase oarecum în umbră, au lăsat o 
amprentă asupra Planului de acțiuni ale Guvernului pentru anul 2014.

Cât despre Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014, în ca-
drul Pilonului III – „Edificarea statului de drept”, Capitolul „Justiția”, 
a fost inclus compartimentul „Protecția drepturilor și libertăților funda-
mentale ale omului”. Printre obiectivele de guvernare, este prevăzută 
„…consolidarea rolului Curții Constituționale…”, iar indicatori de im-
pact ar servi „…cercul subiecților cu drept de sesizare a Curţii Consti-
tuţionale extins şi capacităţile personalului sporite”.

Astfel, în măsura sub Nr. 208, este prevăzută o acțiune concretă ce 
vizează „Eficientizarea activităţii Curţii Constituţionale prin revizuirea 
criteriilor de selectare a judecătorilor şi a procedurilor de examinare a 
sesizărilor” [3, act. 208].

Respectiv, la modul concret se cere elaborarea proiectului de lege 
pentru modificarea Constituţiei privind componenţa şi criteriile de se-
lectare a judecătorilor la Curtea Constituţională. 

Deși executor al acestei măsuri este Ministerul Justiției al RM, credem 
că este necesară implicarea activă a angajaților Curții Constituționale, 
mai cu seamă în ceea ce privește revizuirea procedurilor de examinare 
a sesizărilor.

Realizarea măsurii respective a fost preconizată pentru trimestrul IV, 
dar din diferite motive așa și nu a fost realizată.

Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2015-2018 
[11]. Cu regret, constatăm că subiectul Curții Constituționale și în speță 
controlul constituționalității legilor de către Curtea Constituțională, nu 
constituie un domeniu prioritar. Astfel, în tot cuprinsul Programului de 
activitate al Guvernului întâlnim doar o singură mențiune cu referire la 
Curtea Constituțională. Este vorba de Capitolul V „Justiția și drepturile 
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omului”, compartimentul B „Reformarea organelor procuraturii, exclu-
derea influenței politice și creșterea transparenței activității acestora”, 
care se referă la implementarea prioritară a Concepţiei de reformă a 
procuraturii, inclusiv prin:

a) adoptarea noii Legi a procuraturii în termene proxime după primi-
rea avizului Comisiei de la Veneţia, care să asigure:

- revizuirea modului de sesizare a procuraturii de către instituţiile 
publice şi funcţionari în scopul limitării influenţei externe asupra in-
stituţiei şi a procesului de gestionare a cauzelor penale (neadmiterea 
discuţiilor în format politico-administrativ, a solicitării de către terţi a 
informaţiilor şi luarea de măsuri pe cauze penale concrete, în conformi-
tate cu hotărârile Curţii Constituţionale şi legislaţia procesuală).

Acordul de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană [10]. 
Probabil, că nu există suflare omenească în Republica Moldova, care să nu 
cunoască de faptul, că Parlamentul a ratificat Acordul de Asociere între Re-
publica Moldova, pe de o parte și Uniunea Europeană și Comunitatea Euro-
peană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte. 

O lecturare atentă a celor peste 1800 de pagini a Acordului de Asoci-
ere, nu a relevat o sarcină clară și directă de modernizare și compatibi-
lizare pentru Curtea Constituțională a Republicii Moldova. 

Totuși, indirect, Curtea Constituțională va trebui să țină cont de anu-
mite repere prevăzute expres de Acordul de Asociere. Avem în vedere, 
în primul rând, dezideratele ce reies din conținutul Titlului III al Acor-
dului - „Libertate, Securitate și Justiție” [10, art.12-20 din Acord]. Ast-
fel, Curtea Constituțională, în procesul de control al constituționalității 
legilor este invitată să vegheze asupra statului de drept din Republica 
Moldova. În virtutea prevederilor art.12 – „Statul de drept” din Acor-
dul de Asociere, țara noastră urmează să acorde o importanță deosebită 
promovării statului de drept, inclusiv independenței sistemului judiciar, 
accesului la justiție și dreptului la un proces echitabil.

Totodată, printre preocupările Republicii Moldova și implicit a 
Curții Constituționale trebuie să se regăsească funcționarea eficace a 
instituțiilor în domeniul asigurării respectării legii și al administrării 
justiției [10, art.12 alin. (2) din Acord], iar rspectarea drepturilor omu-
lui și a libertăților fundamentale va ghida toate activitățile în domeniul 
libertății, al securității și al justiției [10, art.12 alin.(3) din Acord].

De fapt, studiul conținutului Acordului de Asociere a RM la UE a 
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identificat o preocupare a Curții Constituționale pentru viitorul apropiat. 
Este vorba de stabilirea unor relații de colaborare cu Curtea Europeană 
de Justiție, studiul legislației, practicilor și precedentelor acesteia. 

Textul Acordului de Asociere relevă situația când Curtea Constitu țională 
va trebui să țină cont de unele aspecte ale activității Curții Europene de 
Justiție, inclusiv pe dimensiunea controlului constituționalității legilor.

Vom exemplifica cele menționate prin a face referință la dispozițiile 
Acordului. În acest context, au fost identificate mai multe prevederi 
relevante, precum:

1. În procesul apropierii legislative de acquis-ul Uniunii, în materi-
alul achizițiilor publice, se ține seama în mod adecvat de jurisprudența 
corespunzătoare a Curții de Justiție a Uniunii Europene [10, cap.8, 
art.273 alin. 2 din Acord].

2. Ajutoarele de stat se evaluează pe baza criteriilor care decurg din 
aplicarea normelor în materie de concurență aplicabile în UE, în special 
a articolului 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
și a instrumentelor de interpretare adoptate de instituțiile UE, inclu-
siv jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene [10, 
cap.10, art. 340 alin.(1) din Acord].

3. În cazul în care un diferend privește o chestiune de interpretare 
a unei dispoziții din dreptul Uniunii (cu referire la capitolul 3 (Bariere 
tehnice în calea comerțului), capitolul 4 (Măsuri sanitare și fitosanita-
re), capitolul 5 (Regimul vamal și facilitarea comerțului), capitolul 6 
(Dreptul de stabilire, comerțul cu servicii și comerțul electronic), ca-
pitolul 8 (Achiziții publice) sau capitolul 10 (Concurență) al titlului V 
(Comerț și aspecte legate de comerț)) Comisia de arbitraj nu decide în 
această chestiune, ci solicită Curții de Justiție a Uniunii Europene să 
se pronunțe asupra chestiunii respective. Hotărârea Curții de Justiție 
a Uniunii Europene este obligatorie pentru Comisia de arbitraj [10, 
cap.14, secț.3, art.403 alin.(2) din Acord].

4. Autoritățile din Republica Moldova iau toate măsurile adecvate 
pentru a recupera fondurile UE plătite în mod necuvenit. În cazul în 
care Comisia Europeană execută fondurile UE în mod direct sau indi-
rect prin încredințarea sarcinilor de execuție bugetară unor terți, o deci-
zie luată de Comisia Europeană, care impune o obligație pecuniară unor 
persoane, altele decât statele, este executorie în Republica Moldova în 
conformitate cu următoarele principii: (a) executarea este reglementa-
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tă de normele de procedură civilă în vigoare în Republica Moldova. 
Decizia se învestește cu formulă executorie, fără a îndeplini nici o altă 
formalitate în afara verificării autenticității deciziei, de către autoritatea 
națională pe care Guvernul Republicii Moldova o desemnează în acest 
scop și o face cunoscută Comisiei Europene și Curții de Justiție a Uniu-
nii Europene; (c) executarea poate fi suspendată numai printr-o decizie 
a Curții de Justiție a Uniunii Europene [10, Titlul VI cap.2 art.430 alin.
(4) din Acord]. Executarea se efectuează în conformitate cu normele de 
procedură ale Republicii Moldova, iar legalitatea hotărârii de executare 
este supusă controlului Curții de Justiție a Uniunii Europene [236, Ti-
tlul VI cap. 2 art.430 alin. (5) din Acord].

Un alt aspect, reglementat de Acordul de Asociere și de care va tre-
bui să țină cont Curtea Constituțională a Republicii Moldova în proce-
sul exercitare al controlului constituționalității legilor, ține de obligati-
vitatea transpunerii legislației și practicilor UE în sistemul de drept al 
RM. În acest sens, Acordul operează cu o gamă largă de situații precum: 
1) Aproprierea treptată, prin care se înțelege, că Republica Moldova ur-
mează să realizeze apropierea treptată a legislației sale de dreptul Uni-
unii Europene [10, art.448 din Acord]. 2) Apropierea dinamică, care 
acordă prerogative Consiliului de asociere de a revizui și actualiza pe-
riodic anexele Acordului [10, art.449 din Acord]. 3) Monitorizare, prin 
care se înțelege evaluarea continuă a progreselor înregistrate a punerii 
în aplicare și asigurarea respectării măsurilor care fac obiectul Acordu-
lui [10, art.450 din Acord]. 4) Evaluarea apropierii, care presupune, că 
Uniunea Europeană evaluează apropierea legislației Republicii Moldo-
va de dreptul Uniunii. Acest lucru include aspectele legate de punerea 
în aplicare și asigurarea respectării legislației. [10, art.451 din Acord]. 
5) Aplicarea cu titlu provizoriu, ceea ce înseamnă, că până la intrarea în 
vigoare a Acordului de Asociere (care, printre altele, urmează a fi ratifi-
cat de către fiecare dintre cele 28 de state-membre ale Uniunii Europe-
ne), Uniunea Europeană și Republica Moldova convin să aplice parțial 
și cu titlu provizoriu dispozițiile Acordului [10, art.464 din Acord].

De menționat că, întru realizarea dezideratelor stipulate de Acordul 
de Asociere, a fost adoptată Hotărârea Guvernului Republicii Moldo-
va Nr. 808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului național de 
acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldo-
va – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016 [6].
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În conformitate cu Planul respectiv, ministerele şi alte autorităţi ad-
ministrative centrale au convenit că vor asigura, conform competen-
ţelor, întreprinderea măsurilor necesare în vederea realizării integrale 
şi în termenele stabilite a acţiunilor incluse în plan şi vor prezenta Mi-
nisterului Afacerilor Externe şi Integrării Europene trimestrial, până la 
data de 10 a lunii următoare, rapoarte privind procesul de implementare 
a obligaţiilor ce le revin [6, art.2].

La rândul său, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
va prezenta Guvernului raportul privind executarea Planului naţional de 
acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldo-
va – Uniunea Europeană la data de 15 iulie şi 15 decembrie a fiecărui 
an de raportare [6, art. 4].

Planul prevede un șir de măsuri, fiind o foaie de parcurs pentru Re-
publica Moldova pentru următorii ani, cu un volum de peste 450 de 
pagini. Printre compartimentele abordate sunt: Dialogul politic și refor-
mele, cooperarea în domeniul politicii externe și de securitate [6, Titlul 
II]; Justiție, libertate și securitate [6, Titlul III]; Cooperarea economică 
și alte tipuri de cooperare sectorială [190, Titlul IV]; Comerț și aspecte 
legate de comerț [6, Titlul V]; Asistența financiară și dispoziții antifra-
udă și de control [6, Titlul VI].

Cu referire la problematica ce ține de Curtea Constituțională și im-
plicit atribuția de control al constituționalității legilor, Planul național 
de acțiuni specifică doar o singură măsură. Astfel, în Titlul II „Dialo-
gul politic, reformele, cooperarea în domeniul politicii externe și de 
securitate”, prevederea Acordului de Asociere „Reforma internă”, drept 
una din prioritățile agendei de asociere este indicată: „…Clarificarea 
competențelor Curții Constituționale și procedurilor de desemnare a 
membrilor acesteia, în cooperare strânsă cu Comisia de la Veneția…”. 
Măsurile de implementare a acestui obiectiv țin de: „…Elaborarea 
proiectului de modificare a Constituției Republicii Moldova în partea 
ce ține de competența și criteriile de selectare a judecătorilor Curții 
Constituționale…” [6, Titlul II, pct.2.1.].

O altă măsură ce ține de implementarea prevederilor Acordului de 
Asociere, este prevăzută de Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
Nr. 988 din 10.12.2014 cu privire la instituirea părții moldovenești a Con-
siliului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană [7].

Prin această hotărâre, așa cum reiese din denumirea ei, s-a instituit 
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partea moldovenească a Consiliului de asociere între Republica Moldo-
va şi Uniunea Europeană în componenţa membrilor Guvernului, funcţia 
de copreşedinte fiind exercitată de Prim-ministru [7, art.1].

În rândurile ce urmează, intenționăm să evidențiem rolul important 
pe care l-a avut Curtea Constituțională a Republicii Moldova în ceea ce 
privește securizarea legală a parcursului european al Republicii Mol-
dova. Se are în vedere Hotărârea Curții Constituționale a Republicii 
Moldova Nr. 24 din 09.10.2014 pentru controlul constituționalității 
Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniu-
nea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele 
membre ale acestora, pe de altă parte, și a Legii nr.112 din 2 iulie 2014 
pentru ratificarea Acordului de Asociere (Acordul de Asociere RM-
UE), (Sesizarea nr.44a/2014) [8].

La originea cauzei s-a aflat sesizarea prin care Fracțiunea parlamenta-
ră a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova a pretins, în special, 
că prevederile contestate afectează suveranitatea, independenţa, neutra-
litatea, interesele economice şi financiare ale Republicii Moldova, fiind 
contrare articolelor 1, 7, 8, 9 alin. (3), 11 şi 126 din Constituţie.

În acest moment de răscruce a Republicii Moldova, Curtea Constitu-
țională a demonstrat atașamentul față de principiul supremației constitu-
ției, dând dovadă de competențe și profesionalism înalt în controlul 
constituționalității subiectului sesizat.

Printre altele, Curtea a relevat că, prin actul de constituire a statului, 
Republica Moldova şi-a exprimat dorinţa de a stabili relaţii politice, eco-
nomice, culturale şi în alte domenii de interes comun cu ţările europe-
ne, cu toate statele lumii, fiind gata să procedeze la stabilirea de relaţii 
diplomatice cu acestea, potrivit normelor de drept internaţional şi prac-
ticii existente în lume în această materie [8, art. 58]. În Declaraţia de 
Independenţă sunt incluse elementele care au fost considerate esenţiale 
în definirea identităţii constituţionale a noului stat şi a populaţiei acestu-
ia: aspiraţiile de libertate, independenţă şi unitate naţională, identitatea 
lingvistică, democratizarea, statul de drept, economia de piaţă, istoria, 
normele de morală şi de drept internaţional, orientarea europeană, asi-
gurarea drepturilor sociale, economice, culturale şi a libertăţilor politice 
tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, inclusiv persoanelor aparţinând 
grupurilor naţionale, etnice, lingvistice şi religioase [8, art. 61].

Curtea stabilește tranșant că Declaraţia de Independenţă a marcat 
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ruptura cu spaţiul valoric totalitar sovietic şi reorientarea noului stat 
independent spre spaţiul valoric democratic european. Aspiraţiile Re-
publicii Moldova de a stabili relaţii în toate domeniile de interes comun 
cu ţările europene şi orientarea spre spaţiul valoric democratic european 
au fost consfinţite în actul de constituire a statului [8, art. 62]. Astfel, 
în sensul Declaraţiei de Independenţă şi articolului 1 din Constituţie, 
orientarea spre spaţiul valoric democratic european este un element de-
finitoriu al identităţii constituţionale a Republicii Moldova [8, art. 63].

La fel, Curtea menţionează că la 24 martie 2005 Parlamentul Repu-
blicii Moldova a adoptat Declaraţia cu privire la parteneriatul politic 
pentru realizarea obiectivelor de integrare europeană a ţării. Conform 
acestei Declaraţii, dezvoltarea de mai departe a Moldovei nu poate fi 
asigurată decât prin „promovarea consecventă şi ireversibilă a cursului 
strategic spre integrare europeană” [8, art. 69].

Examinând prevederile Acordului de Asociere, Curtea constată că aces-
ta promovează asocierea politică şi integrarea economică între Republica 
Moldova şi Uniunea Europeană pe baza unor valori comune, precum res-
pectarea şi promovarea principiilor suveranităţii şi integrităţii teritoriale, a 
inviolabilităţii frontierelor şi a independenţei Republicii Moldova, demo-
craţia, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor [8, art. 121]. Respec-
tiv, scopul şi obiectivele Acordului sunt în deplină armonie cu prevederile 
articolului 1 alin. (3) din Constituţie, care stabileşte că Republica Moldova 
este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi 
libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralis-
mul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate [8, art.122].

Cu referire la aspectul comercial, Curtea menţionează că Acordul de 
Asociere cuprinde o importantă componentă comercială, Zona de Liber 
Schimb Complex şi Cuprinzător/Deep and Comprehensive Free Trade 
Area (DCFTA), care presupune liberalizarea graduală a comerţului cu 
bunuri şi servicii cu Uniunea Europeană, reducerea taxelor vamale, bari-
erelor tehnice şi netarifare, abolirea restricţiilor cantitative şi armonizarea 
legislaţiei Republicii Moldova în domeniu cu cea a UE [8, art.154]. Uni-
unea Europeană este cel mai important partener comercial al Moldovei, 
acoperind circa 45% din comerţul extern al ţării. O integrare economică 
mai aprofundată prin intermediul DCFTA va reprezenta un impuls puter-
nic pentru creşterea economiei ţării. Fiind un element principal al Acor-
dului de Asociere, DCFTA constituie platforma ce va crea oportunităţi 
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de afaceri în Moldova, va ameliora climatul investiţional şi va promova 
o modernizare economică reală şi integrarea în UE a bunurilor şi servici-
ilor [8, art.155]. În acelaşi context, Curtea apreciază drept neîntemeiată 
critica autorului sesizării referitoare la cotele discriminatorii prevăzute în 
domeniul exportului şi importului cu Uniunea Europeană [8, art.157].

Ca rezultat al examinării sesizării respective, Curtea a hotărât de a 
respinge sesizarea, stabilind tranșant că se recunosc drept constituționale 
prevederile Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o 
parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Ato-
mice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte și Legea nr.112 din 
2 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica 
Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europea-
nă a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte.

Controlul constituționalității legilor prin prisma dispozițiilor Proiec-
tului Constituției Republicii Moldova

În decembrie 2009, prin Decretul Președintelui interimar al Repu-
blicii Moldova a fost instituită Comisia pentru reforma constituțională, 
care a avut misiunea de a elabora un proiect al unei Constituții al RM. 
Din componența Comisiei au făcut parte cei mai de vază specialiști-
savanți în domeniul dreptului constituțional. Ceva timp mai târziu, în 
primăvara anului 2010 Comisia a prezentat Parlamentului Proiectul noii 
constituții, care a și fost înregistrat pe pagina web a legislativului [12].

Așa cum unul din obiectivele cercetării constă, printre altele, în formu-
larea propunerilor de lege-ferenda, este absolut firesc, că ne-am îndreptat 
atenția spre acest Proiect. Aceasta cu atât mai mult, cu cât interesul nostru 
este ghidat de două aspecte importante: 1) în ce măsură Proiectul aduce 
îmbunătățiri în domeniul controlului constituționalității legilor și 2) în ce 
măsură studiul prezent poate aduce îmbunătățiri Proiectului respectiv.

Proiectul Constituției include Titlul IV, Capitolul I cu denumirea 
„Justiția Constituțională”, înglobând articolele 120-126, prin care sunt 
stabilite principiile de bază de activitate a Curții Constituționale.

Astfel, în textul art.120 [12], Proiectul consacră scopul Curții Cons-
titu ționale: „…asigură realizarea principiului separării puterii de stat 
și garantează responsabilitatea statului față de persoană…”. Propu-
nem completarea articolului cu mențiunea „asigurarea funcționalității 
statului de drept și a democrației”. Prin respectiva completare se vor 
face referință la cei 3 piloni care reprezintă valorile Uniunii Europene: 



 

Institutul de Relaţii 
Internaţionale din MoldovaRevistă ştiinţifico-practică Nr.1/2018

209

drepturile omului, democrația și statul de drept. Ca să ilustrăm justețea 
afirmației, vom face referință la Raportul Secretarului General al Con-
siliului Europei privind „Starea democrației, drepturile omului și statul 
de drept în Europa” în anul 2014 [2, p.5]. Suplimentar, vom aduce drept 
argumente încă 2 rapoarte. Este vorba de Raportul privind Indicele sta-
tului de drept [13], care înglobează toate statele lumii și Raportul pri-
vind drepturile omului și democrația în lume [3].

Referitor la structura Curții Constituționale, prin art.121 se propune 
o componență a Curții de 9 persoane, specificându-se, că una și aceiași 
persoană nu poate deține decât un singur mandat. În principiu, această 
modalitate corespunde întru totul practicilor europene fiind mai aproa-
pe de varianta Germaniei a Curții Constituționale.

În domeniul atribuțiilor Curții Constituționale, sunt propuse câteva 
novele. Astfel, Curtea Constituțională, pe lângă legile și hotărârile Par-
lamentului, decretele Președintelui Republicii Moldova, hotărârile cu 
caracter normativ ale Guvernului, exercită controlul constituționalității 
și a ordonanțelor cu caracter normativ ale Guvernului, precum şi a tra-
tatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, până la ra-
tificarea acestora de către Parlament [12, art.125 alin. (1), pct. a)]. Tot-
odată, Curtea Constituțională este înzestrată și cu atribuția de a rezolva 
excepțiile de neconstituționalitate sesizate de instanțele judecătorești 
[12, art.125 alin. (1), pct. g)].

Alte modificări-completări relevante activității Curții Constituționale 
sub aspect de control al constituționalității legilor, de asemenea, au fost 
identificate în textul Proiectului Constituției. 

Considerăm, că unele reglementări ce urmează a fi adoptate, ar putea 
avea impact pozitiv asupra procesului de control al constituționalității 
legilor exercitat de către Curtea Constituțională.

Printre aceste modificări, evidențiem în mod special:
1. „…Tratatele internaționale ratificate de Parlament sunt parte com-

ponentă a dreptului intern…” [12, art. 9 alin.(1)].
2. Un articol nou introdus în proiectul Constituției va avea un impact 

direct asupra hotărârilor și deciziilor Curții Constituționale a Republicii 
Moldova. Prin art.10 „Politica de integrare europeană” se stabilește ex-
pres, că „…În scopul promovării stabilității, bunăstării, modernizării și 
asigurării securității țării sub aspect politic, economic și social, Republi-
ca Moldova își orientează politica sa externă și internă spre integrare în 
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organizațiile și în organismele internaționale, prioritară fiind integrarea în 
Uniunea Europeană” [12, art.10 alin.(1)]. Iar „…În procesul de integra-
re în organizațiile și în organismele internaționale, Republica Moldova 
poate delega acestora unele competențe prin legile de ratificare a trata-
telor de aderare”. Acest fapt deschide calea spre importul precedentelor 
constituționale din Uniunea Europeană și transpunerea lor adaptată în ca-
drul sistemului de drept al Republicii Moldova [12, art.10 alin. (2)].

3. Un interes sporit prezintă art. 78 „Promulgarea legilor”, care in-
stituie procedura controlului prealabil al constituționalității legilor. 
Proiectul Constituției consacră controlul prealabil în formula în care 
Președintele Republicii Moldova înainte de promulgare poate cere con-
trolul constituționalității legii, care se va efectua în termen de 30 zile. 
Iar în cazul în care Curtea Constituțională va declara legea, sau o parte a 
ei, neconstituțională, Președintele o remite Parlamentului spre reexami-
nare [12, art.78 alin. (3)]. Pe de altă parte, în cazul în care Parlamentul 
își menține hotărârea adoptată anterior, sau dacă Curtea Constituțională 
în termenii stabiliți confirmă constituționalitatea legii, Președintele este 
obligat să promulge legea în termen de 3 zile [12, art.78 alin. (4)].

Considerăm, că toate aceste novele aduse procesului de control al 
constituționalității legilor de către Proiectul Constituției, în cazul adop-
tării lor, vor aduce îmbunătățiri substanțiale în domeniul reglementat.

Totodată, asigurarea unui control eficient al constituționalității legi-
lor presupune introducerea și altor modificări în textul Constituției Re-
publicii Moldova. Unele dintre aceste modificări vor fi expuse în cadrul 
compartimentului „Concluzii generale și recomandări”.

Cel puțin, acum reiterăm poziția noastră precum, că scopul Curții 
Constituționale trebuie să conțină referințe la asigurarea democrației și 
statului de drept (de rând cu protecția drepturilor și libertăților funda-
mentale ale persoanelor).

Până la urmă, succesul oricărei reforme legale depinde de mai mulți 
factori. Suntem întru totul de acord cu opinia precum, că „…oricât de 
democratică ar fi legea fundamentală a unui stat, realizarea expresă a 
dispozițiilor sale depinde în mare măsură de o serie de factori (de ordin 
politic, social, economic ș.a.)” [1, p. 269].

Concluzii
În urma examinării mai multor aspecte legate de activitatea Curții 

Constituționale, în special a celei din domeniul controlului constituționalității 
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legilor, venim cu un șir de concluzii de natură să profileze o imagine clară 
a subiectului abordat:

1. Controlul de constituţionalitate a legilor şi asigurarea supremaţiei 
Constituţiei sunt puse în seama unei autorităţi publice competente şi 
anume a unui organ special - Curtea Constituţională. Deci, CC a RM 
este unica autoritate de jurisdicţie constituţională din republică. Prin 
structura, împuternicirile şi funcţionarea sa, Curtea Constituţională va-
lorifică atât tradiţiile juridice ale ţării, cât şi experienţa în domeniu al 
unor state europene.

2. Curtea Constituțională a Republicii Moldova este formată prepon-
derent din membri cu o pregătire profesională excelentă: în principal, 
oameni de știință specializați în materia dreptului constituțional. Ei se 
bucură de un grad ridicat de independență și de un prestigiu social. Cur-
tea a efectuat și continuă să efectueze sarcina utilă privind o mai bună 
aliniere a sistemului de drept național la standardele europene și în spe-
cial la prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului. Cu toate 
acestea, modul de organizare și realizare a controlului constituționalității 
legilor ar trebui să fie o preocupare constantă, în special prin prisma 
provocărilor interne și externe.

3. Pentru a face față problemei volumului sporit de cauze, care cu 
timpul se va accentua și mai mult, dar și întru excluderea cazurilor de 
paritate de voturi (cazul „vaccinării” fiind unul relevant), propunem ex-
tinderea numărului judecătorilor Curții Constituționale până la 9.

4. Considerăm absolut necesar instituirea procedurii verificării con-
stituţionalităţii normelor Regulamentului Parlamentului, prin modifica-
rea Legii cu privire la Curtea Constituţională.

5. Studiind practica europeană de executare a hotărârilor și deci-
ziilor curților constituționale, desprindem unele idei, pe care Curtea 
Constituțională a Republicii Moldova le-ar putea prelua întru eficienti-
zarea procesului de executare a hotărârilor sale. Spre exemplu, acordarea 
unui termen extins Parlamentului pentru a executa hotărârea sau așa cum 
am văzut în cazul Germaniei – să indice termenul, în interiorul căruia, 
actul normativ declarat neconstituțional, totuși să continue a fi aplicat și a 
naște raporturi juridice, dacă prin abrogarea lui imediată se lezează și mai 
mult drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor.

6. Pornind de la faptul, că Republica Moldova a ratificat Acordul 
de Asociere la Uniunea Europeană, acord care prevede anumite repere 
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și realizări, inclusiv pe dimensiunea respectării statului de drept și a 
drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Guvernul Republi-
cii Moldova ar urma să-și perfecteze o agendă privind transpunerea în 
practică a acestor valori. În cuprinsul politicilor publice guvernamen-
tale, trebuie să se regăsească neapărat și Curtea Constituțională a Re-
publicii Moldova, responsabilă de anumite activități pe dimensiunea 
atribuțiilor sale. Avem în vedere, în primul rând, studierea minuțioasă 
a practicii Curții Europene de Justiție, a precedentelor sale, a legislației 
care îi reglementează activitatea. Aceasta cu atât mai mult, cu cât din 
dispozițiile Acordului de Asociere reiese clar nevoia unei colaborări 
strânse dintre Curtea Constituțională a Republicii Moldova și Curtea 
Europeană de Justiție.

7. Transpunerea în practică a prevederilor Acordului de Asociere va 
permite accelerarea reformelor, modernizarea Republicii Moldova și va 
contribui la consolidarea democrației, a statului de drept și a respectării 
drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor.

8. Considerăm absolut necesar, ca scopul Curții Constituționale să 
conțină referințe la mențiunea „asigurarea democrației și statului de 
drept” (de rând cu protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale 
persoanelor).

9. Curtea Constituțională a Republicii Moldova, în procesul de con-
trol al constituționalității legilor, ar trebui să fie conștientă de faptul, 
că odată cu aderarea la Uniunea Europeană, s-ar putea să apară unele 
limitări ale suveranității naționale și respectiv, unele puteri-competențe 
să fie transferate către instituțiile Uniunii Europene. Ca urmare, siste-
mul de drept național, inclusiv și prioritar Constituția Republicii Mol-
dova, prin textul ei amendat ar trebui să ofere această perspectivă și 
deschidere pentru transpunerea precedentelor izvorâte din aplicarea 
legislației europene, în special în cazul unui conflict dintre legislația 
UE și cea națională. Evident, că și Curtea Constituțională, urmează să-
și identifice algoritmul activității sale atunci când va realiza controlul 
constituționalității legilor Republicii Moldova, în sensul, ca să găsească 
soluția de a intercala eventual practica Uniunii Europene de aplicare a 
legislației europene.
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