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IMPACTUL PRACTICII DE CONTROL AL
CONSTITUŢIONALITĂŢII LEGILOR

Tatiana DABIJA, doctor în drept, IRIM

Rezumat
Cercetarea problematicii controlului constituţionalităţii legilor a relevat

faptul incontestabil, că în ultimii ani, în special în perioada de timp ce cuprinde
anii 2012-2015, Curtea Constituţională a emis hotărâri în materii de maximă
rezonanţă pentru societatea din Moldova.

Curtea a fost nevoită să facă faţă multiplelor provocări, de genul: presiunilor
societăţii asupra unor decizii; impactul puternic al deciziilor Curţii fie asupra unui
grup extins de cetăţeni, fie asupra factorilor decizionali şi a instituţiilor publice;
nevoia unor cunoştinţe fundamentale şi extinse a judecătorilor Curţii, pentru a se
pronunţa într-un mod profesionist asupra problemelor aflate în dezbatere etc.

Cuvinte-cheie: democraţie, suveranitate, constituţie, controlul
constituţionalităţii legilor, sistem de drept, justiţie naţională

THE IMPACT OF CONTROL PRACTICE OF
THE CONSTITUTIONALITY OF LAWS

Abstract
Research of subject matter of control over the constitutionality of laws re-

vealed undeniable fact that in recent years, especially in the time period that
covers the years 2012-2015, Constitutional Court issued judgments in matters of
maximum resonance for Moldovan society.

The Court has had to face many challenges, such as: pressures of society on
several decisions; strong impact of Court decisions either on a large group of
citizens, whether on policy makers and public institutions; the need for funda-
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mental and extensive knowledge of Court judges to rule in a professional manner
on the issues under discussion etc.

Keywords: democracy, sovereignty, constitution, control over the constitu-
tionality of laws, legal system, regulatory framework, legal thinking

Introducere. Aşa cum vom arăta mai jos, Curtea Constituţională a
Republicii Moldova a reuşit să ţină pasul acestor provocări, stând la baza
formării unor precedente şi a unor abordări conceptuale noi, de natură să
contribuie la evoluţia ştiinţei dreptului, jurisprudenţei, constituţionalismului.
În ultimă instanţă, Curtea a reuşit să se facă extrem de vizibilă în peisajul
de drept al Republicii Moldova, aducându-şi contribuţia la edificarea statului
de drept şi protejarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

În rândurile ce urmează, vom trece în revistă cazurile cu cea mai mare
rezonanţă, pentru a desprinde şi a evidenţia momentele-cheie, care vor marca
doctrina constituţională din Republica Moldova şi vor influenţa activitatea
ulterioară a Curţii Constituţionale.

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, privind impactul practicii de ultimă oră de control
al constituţionalităţii legilor asupra cadrului normativ şi direcţiilor de
dezvoltare a gândirii juridice din Republica Moldova, studiu prevăzut în
materia 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 în speţă; metoda analizei comparative s-a utilizat în deosebi 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 impactul practicii de ultimă oră de control al
constituţionalităţii legilor asupra cadrului normativ şi direcţiilor de dezvoltare
a gândirii juridice din Republica Moldova, inclusiv prin prisma unificării
practicii naţionale în coraport cu cea internaţională.

Rezultatele cercetării. Printre hotărârile Curţii Constituţionale cu
impact, menţionăm:
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1.Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova Nr.4 din
22.04.2013 pentru controlul constituţionalităţii Decretelor Preşedintelui
Republicii Moldova nr.534-VII din 8 martie 2013 privind demisia
Guvernului, în partea ce ţine de menţinerea în funcţie a Prim-ministrului-
demis prin moţiune de cenzură (pentru suspiciuni de corupţie) din data
de 8 martie 2013 până la formarea noului guvern, şi nr.584-VII din 10 aprilie
2013 privind desemnarea candidatului pentru funcţia de Prim-ministru
(Sesizarea nr.10b/2013) [5].

Probabil este de prisos să menţionăm, că această decizie a constituit
„bomba” constituţională ce a explodat societatea. Au existat diverse opinii,
inclusiv cu învinuiri la adresa judecătorilor Curţii Constituţionale, hotărârea
fiind catalogată, spre exemplu drept „o incompetenţă şocantă” [20].

Amintim, că prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr.4 din 22 aprilie
2013 s-a decis că se declară neconstituţional Decretul Preşedintelui
Republicii Moldova nr. 584-VII din 10 aprilie 2013 privind desemnarea
candidatului pentru funcţia de Prim-ministru, prin care Dl Vladimir Filat a
fost desemnat în calitate de candidat pentru funcţia de Prim-ministru.

În partea rezolutivă, Curtea a reţinut, că Prim-ministrul unui Guvern
demis prin moţiunea de cenzură pentru suspiciuni de corupţie se află în
imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile, iar în cazul demiterii Guvernului
prin moţiune de cenzură pentru suspiciuni de corupţie, Preşedintele Republicii
Moldova are obligaţia constituţională de a desemna un Prim-ministru interimar
dintre membrii Guvernului, integritatea cărora nu a fost afectată.

Totodată, Curtea e reiterată, că un Prim-ministru al unui Guvern demis prin
moţiune de cenzură pentru suspiciuni de corupţie, manifestând astfel o sfidare a
principiilor statului de drept şi dând dovadă de lipsă de integritate, a devenit în
acest mod incompatibil cu exercitarea unor funcţii publice de rang înalt [5, pct.113].

Ţinem să menţionăm, că deşi la acel moment au fost admise speculaţii
pe seama eventualei imixtiuni de ordin politic în procesul de adoptare a
Hotărârii de către Curtea Constituţională, realitatea a arătat verticalitatea,
integritatea şi profesionalismul judecătorilor Curţii Constituţionale.
Conchidem acest fapt şi din Scrisoarea Curţii Europene pentru Drepturile
Omului ECHR-LE11.3R HB/CKA din 9 iulie 2014 [3], prin care se anunţă,
că Curtea a respins plângerea Filat şi PLDM v. Republica Moldova,
declarând-o inadmisibilă. Unul din motivele respingerii acestei sesizări este,
că în opinia Curţii, astfel de cazuri sunt de competenţa exclusivă a Curţii
Constituţionale naţionale.
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2. Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova Nr.36 din
05.12.2013 privind interpretarea articolului 13 alin. (1) din Constituţie,
în corelaţie cu Preambulul Constituţiei şi Declaraţia de Independenţă a
Republicii Moldova [6].

Autorii sesizării au solicitat Curţii Constituţionale recunoaşterea
Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova, ca fiind valoric
superioară Constituţiei Republicii Moldova; şi înlăturarea contradicţiei dintre
prevederile Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova şi art. 13
alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, corelând denumirea limbii
oficiale a Republicii Moldova conform actului juridic considerat de Curtea
Constituţională a Republicii Moldova ca fiind ierarhic superior.

În procesul analizei cauzei, Curtea a făcut uz şi de experienţa Comisiei
Europene pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de
la Veneţia), în ceea ce priveşte importanţa preambulului Constituţiei [6,
pct.56],,Curtea subliniind pe drept, că valoarea interpretativă a preambulului
este adânc înrădăcinată în statele cu sistem de drept comun (common law),
preambulul Constituţiei întruchipând un cadru orientativ pentru interpretarea
constituţională [6, pct.58].

Despre profesionalismul înalt al judecătorilor Curţii Constituţionale
vorbeşte şi faptul, că dânşii au efectuat o analiză în profunzime a practicii
în materia dată, în mai multe state precum: SUA, Germania, Franţa, Irlanda,
Estonia, Letonia, Macedonia, Ucraina, Turcia, Africa de Sud, Ungaria.

Considerăm, că următorul pasaj urmează a fi înscris în manualele
universitare din domeniul dreptului: „În nici un alt loc nu este atât de clar
reflectată înţelegerea constituţională a părinţilor fondatori şi crezul naţional,
decât în Declaraţia de Independenţă. Anume Declaraţia de Independenţă,
reflectând deciziile politice fundamentale, este conştiinţa naţională şi defineşte
„identitatea constituţională” a Republicii Moldova. Astfel, în enumerarea din
Declaraţia de Independenţă sunt incluse elementele care au fost considerate
esenţiale în definirea identităţii constituţionale a noului stat şi a populaţiei
acestuia: 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 geopolitică europeană, asigurarea
drepturilor sociale, economice, culturale şi a libertăţilor politice tuturor
cetăţenilor Republicii Moldova, inclusiv persoanelor aparţinând grupurilor
naţionale, etnice, lingvistice şi religioase [6, pct. 86].

În final, în urma dezbaterilor, Curtea a adoptat o hotărâre istorică,
fundamentată pe raţionamente doctrinare juridice, precizând, că în sensul
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Preambulului Constituţiei, Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova
face corp comun cu Constituţia, fiind textul constituţional primar şi imuabil
al blocului de constituţionalitate. Iar în cazul existenţei unor divergenţe
între textul Declaraţiei de Independenţă şi textul Constituţiei, textul
constituţional primar al Declaraţiei de Independenţă prevalează.

Pe de altă parte, constatând contradicţia existentă între textul Declaraţiei
de Independenţă şi textul articolului 13 alin. (1) din Constituţie, Curtea
reţine că nu se află în poziţia de a anula o normă a Constituţiei, revizuirea
Constituţiei fiind apanajul Parlamentului [6, pct.111].

3.Decizia Curţii Constituţionale a Republicii Moldova Nr.1 din
22.01.2013 de sistare a procesului pentru controlul constituţionalităţii art.
52 alin. (6) din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea
de stat a sănătăţii publice [2]. Art.52 alin. (6) din Legea nr.10-XVI din
03.02.2009 stabileşte condiţia vaccinării profilactice sistematice a copiilor
pentru admiterea în colectivităţi şi instituţii educaţionale şi de recreere.

Autorul sesizării consideră, că prin norma articolului 52 alin. (6) din Legea
privind supravegherea de stat a sănătăţii publice are loc limitarea accesului
copiilor la instruire, discriminarea copiilor în funcţie de vaccinare/nevaccinare,
precum şi limitarea dreptului părinţilor de a lua decizii privind sănătatea copiilor
lor, inclusiv contrar convingerilor lor religioase şi filozofice [2, pct.15].

Cu regret, Curtea a decis să sisteze procesul asupra sesizării pentru
controlul constituţionalităţii articolului 52 alineatul (6) din Legea nr.10-
XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice,
astfel, ca această problemă, care deranjează o categorie de persoane cu
viziuni progresiste sau religioase a rămas în suspans. Acest fapt va perpetua
unele practici când părinţii sunt nevoiţi să recurgă la diverse ingerinţe pentru
a-şi şcolariza copiii nevaccinaţi şi astfel a eluda prevederile legale.

4.Curtea Constituţională a adoptat mai multe hotărâri care ţin de
aspectele financiare, bancare şi fiscale ale statului. Prin hotărârile adoptate,
Curtea a adus claritate unor aspecte cu rezonanţă în societate. În şirul acestor
hotărâri se înscriu, printre altele:

a). Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova Nr.31 din
01.10.2013 pentru controlul constituţionalităţii prevederilor articolului 11 alin.
(4) din Legea nr.548-XII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a
Moldovei şi articolelor 21 alin. (3) şi 23 alin. (3) din Legea contenciosului
administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (Sesizarea nr.26a/2013) [7].

Astfel, potrivit articolului 11 alin.(4) din Legea cu privire la Banca
Naţională a Moldovei, până la soluţionarea definitivă a cauzei de către
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instanţa de judecată nu pot fi suspendate executarea actelor Băncii
Naţionale ce ţin de domeniul politicii monetare şi valutare, inclusiv măsurile
de salvgardare, a actelor Băncii Naţionale cu privire la administrarea specială
asupra băncii, cu privire la retragerea licenţei entităţilor supravegheate de
Banca Naţională, cu privire la iniţierea procedurii de lichidare silită a băncii,
a actelor Băncii Naţionale adoptate în procesul de evaluare şi supraveghere
a calităţii acţionarilor entităţilor supravegheate de Banca Naţională, precum
şi măsurile implementate de Banca Naţională, de administratorul special
sau de lichidator în cursul administrării speciale sau lichidării silite a băncii.

Articolul 21 din Legea contenciosului administrativ, care conţine
prevederi privind modalitatea suspendării de către instanţa de judecată a
executării actului administrativ contestat, la alineatul (3) cuprinde aceeaşi
excepţie stipulată la articolul 11 alin.(4) din Legea cu privire la Banca
Naţională a Moldovei, citată mai sus.

Totodată, potrivit articolului 23 alin.(3) din Legea contenciosului
administrativ, cererile de chemare în judecată împotriva Băncii Naţionale a
Moldovei se examinează în termen de 3 luni din data depunerii.

În urma dezbaterilor Curtea a hotărât:
1. Să declare neconstituţionale prevederile articolului 11 alineatul

(4) al Legii nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a
Moldovei şi articolului 21 alineatul (3) al Legii contenciosului administrativ
nr.793-XIV din 10 februarie 2000, cu excepţia prevederilor referitoare la
retragerea licenţei băncii şi la actele impuse de Banca Naţională a Moldovei
în procesul de lichidare a băncii.

2. Se sistează procesul pentru controlul constituţionalităţii articolului
23 alineatul (3) al Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10
februarie 2000.

Ţinem să menţionăm, că această hotărâre a Curţii Constituţionale este
ţinta criticilor din partea Fondului Monetar Internaţional. Astfel, în raportul
Fondului Monetar Internaţional de monitorizare a Republicii Moldova, se
avertizează, că limitarea de către Curtea Constituţională a atribuţiilor Băncii
Naţionale a Moldovei a sporit riscurile privind stabilitatea sistemului bancar.
În opinia misiunii FMI, prin Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii
Moldova, au fost reduse împuternicirile şi independenţa organelor de
reglementare pe piaţa bancară, ceea ce le-a făcut ineficiente [4].

În acelaşi sens, s-a expus şi viceguvernatorul Băncii Naţionale a
Moldovei, care a confirmat, că instituţia are mâinile legate după ce Curtea
Constituţională a declarat neconstituţionale prevederile legale.
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b). Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova Nr.6 din
13.02.2014 pentru controlul constituţionalităţii Legii nr.199 din 12 iulie
2013 privind scutirea de plata unor impozite, contribuţii, prime şi defalcări,
precum şi privind anularea majorărilor de întârziere şi amenzilor aferente
acestora (Sesizarea nr.3a/2014) [8].

În cazul dat este vorba de faptul, că la data de 12 iulie 2013, prin
derogare de la prevederile Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997,
Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări
sociale, legilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii respectivi, Legii
nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi
termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală, Legii nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în
construcţii şi ale altor acte normative, Parlamentul a adoptat Legea nr.199,
prin care a scutit Societatea cu Răspundere Limitată „Glorinal” din
municipiul Chişinău de plata impozitului pe venit, a contribuţiilor de
asigurări sociale, contribuţiilor individuale de asigurări sociale, primelor
de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, defalcărilor pentru elaborarea
documentelor normative în construcţii, calculate şi neachitate la bugetul
public naţional în sumă de 12 milioane lei.

Prin hotărârea Curţii, Legea nr.199 din 12 iulie 2013 privind scutirea
de plata unor impozite, contribuţii, prime şi defalcări, precum şi privind
anularea majorărilor de întârziere şi a amenzilor aferente acestora, a fost
declarată neconstituţională, fapt absolut justificat, atât din punct de vedere
doctrinar, cât şi al bunelor practici din cadrul Uniunii Europene.

c). Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova Nr.7 din
13.02.2014 privind controlul constituţionalităţii alineatului (7) al articolului 88
din Codul Fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (Sesizarea nr.5a/2014) [9].

Prin amendamentele operate la Codul fiscal, supuse controlului
constituţionalităţii, a fost instituit dreptul persoanelor fizice de a dispune asupra
destinaţiei unei cote de până la 2% din suma impozitului pe venit din salariu
calculat la buget, prin redirecţionare către organizaţiile necomerciale de utilitate
publică şi instituţiile religioase, în vederea susţinerii acestora.

Şi în acest caz de control al constituţionalităţii legii, Curtea
Constituţională a Republicii Moldova a emis o hotărâre prin care a declarat
neconstituţional alineatul (7) al articolului 88 din Codul fiscal nr. 1163-
XIII din 24 aprilie 1997.

d). Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova Nr.2 din
28.01.2014 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi fiscale
referitoare la taxele locale (Sesizarea nr.2a/2014) [10].



RELAŢII INTERNAŢIONALE. Plus
Institutul de Relaţii
Internaţionale din Moldova

254

La 23 decembrie 2013, Parlamentul a adoptat Legea nr. 324 pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care a stabilit noua
politică bugetar-fiscală. Prin această lege, inter alia, au fost operate modificări
în Codul fiscal, prin care au fost excluse o serie de taxe locale (taxa de la
posesorii de câini, taxa pentru parcaj şi taxa pentru evacuarea deşeurilor),
precum şi au fost fixate cotele maxime ale taxelor locale care urmează a fi
încasate de către autorităţile administraţiei publice locale.

În urma examinării cauzei respective, Curtea a declarat neconstituţionale
punctele 113-119, 122-123 ale articolului IX din Legea nr. 324 din 23
decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

5. Alte hotărâri ale Curţii Constituţionale vizează repunerea în funcţie
a unor funcţionari publici demişi ilegal. Prin aceasta, Curtea s-a impus drept
apărător al drepturilor fundamentale ale omului. Avem în vedere, în mod
special, 2 hotărâri ale Curţii:

a). Hotărârea Curţii Constituţionale a RM Nr.27 din 20.09.2013 pentru
controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr.183 din 12 iulie 2013
privind eliberarea din funcţie de membru şi de vicepreşedinte al Curţii
de Conturi (Sesizarea nr.33a/2013) [11].

b). Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova Nr.28 din
20.09.2013 pentru controlul constituţionalităţii unor hotărâri ale
Parlamentului privind revocarea şi desemnarea directorului general al
Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare
în Energetică (Sesizarea nr.34a/2013) [12].

În ambele cazuri Curtea Constituţională a decis neconstituţionale
hotărârile prin care au fost demişi funcţionarii publici.

c). Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova Nr.3 din 20.01.2015
pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr.169 din 21 iulie
2014 privind eliberarea din funcţie a directorului general al Consiliului de
administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică [13].

În urma examinării sesizării, Curtea Constituţională a hotărât să
respingă sesizarea pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii
Parlamentului nr. 169 din 21 iulie 2014 privind eliberarea din funcţie a
directorului general al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale
pentru Reglementare în Energetică.

Totodată, a fost recunoscută drept constituţională Hotărârea Parlamen-
tului nr. 169 din 21 iulie 2014 privind eliberarea din funcţie a directorului
general al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru
Reglementare în Energetică.
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6.Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova Nr.26 din
19.09.2013 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi referitoare
la limita de vârstă pentru admiterea la studiile de masterat şi doctorat
(Sesizarea nr.25a/2013) [14].

Fondul cauzei constă în faptul, că prin Hotărârea Guvernului nr. 173 din
18 februarie 2008 a fost aprobat Regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului. În conformitate cu pct.16 din
Regulamentul respectiv, la învăţământul de zi cu finanţare de la buget pentru
studii de doctorat, limita de vârstă pentru admiterea candidaţilor este de 35 ani.

La fel, prin Hotărârea nr. 962 din 5 august 2003, Guvernul a stabilit
criteriile de admitere la studiile superioare de masterat a funcţionarilor pub-
lici, a oficialilor aleşi şi a altui personal din cadrul autorităţilor administraţiei
publice. Pct. 4 al hotărârii prevede, că la studiile de masterat în cadrul
Academiei de Administrare Publică se pot înscrie categoriile de funcţionari
publici şi persoane cu funcţii de răspundere elective indicate în anexa nr.1
din hotărâre, în vârstă, de regulă, de până la 45 de ani.

În consecinţă, esenţa acestor reglementări constituie instituirea limitei de
vârstă pentru a accede la studiile de doctorat în instituţiile cu activitate de doctorat
cu finanţare de la buget, precum şi la studiile de masterat în cadrul Academiei
de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova.

În urma examinării sesizării, Curtea Constituţională a declarat
neconstituţional punctul 16 din Regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 173 din 18 februarie 2008. De asemenea, a fost declarată
neconstituţională sintagma „în vârstă, de regulă, de până la 45 ani,” din
punctul 4 al Hotărârii Guvernului nr. 962 din 5 august 2003 privind
asigurarea funcţionării Academiei de Administrare Publică pe lângă
Preşedintele Republicii Moldova.

7.Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova Nr.25 din
06.11.2014 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi ale Legii
nr.146 din 17 iulie 2014 pentru modificarea completarea unor acte legisla-
tive (salarizarea funcţionarilor publici din cadrul instanţelor judecătoreşti
şi a judecătorilor), (Sesizarea nr.52a/2014) [15].

La originea cauzei se află sesizarea Curţii Supreme de Justiţie, depusă
la Curtea Constituţională la 29 septembrie 2014, în temeiul articolelor 135
alin. (1) lit. a) din Constituţie, 25 lit. d) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi 38 alin.(1) lit. d) din Codul jurisdicţiei constituţionale,
privind controlul constituţionalităţii unor prevederi ale Legii nr. 146 din 17
iulie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative [15, art.1].
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Curtea Supremă de Justiţie contestă constituţionalitatea Art. III punctul
7, care vizează salarizarea funcţionarilor publici din cadrul instanţelor
judecătoreşti, şi Art. V punctul 1, prin care s-a modificat art. 1 alin. (1) din
Legea nr. 328 din 23 decembrie 2013 privind salarizarea judecătorilor. La
fel, autorul sesizării contestă constituţionalitatea Art. VI alin. (2) în partea
referitoare la punerea în aplicare a prevederilor legii ce-i vizează pe
funcţionarii din cadrul instanţelor de judecată [15, art.2].

Potrivit autorului sesizării, prevederile contestate contravin articolelor
116 şi 140 din Constituţie [15, art.3].

În opinia Curţii Supreme de Justiţie, prevederile art. III punctul 7 din
Legea nr. 146 din 17 iulie 2014, în partea ce vizează modificarea
compartimentelor „Secretariatul Curţii Constituţionale”, „Consiliul Superior
al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiţie”, „Procuratura Generală”, „Curţile
de Apel” din Anexa nr. 2 la Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul
de salarizare a funcţionarilor publici, contravin celor statuate în Hotărârea
Curţii Constituţionale nr. 24 din 10 septembrie 2013, întrucât salariile stabilite
pentru unii funcţionari publici din domeniile justiţiei ordinare şi constituţionale
sunt mai mici, comparativ cu cele stabilite pentru unii funcţionari publici din
ramurile legislativă şi executivă. Curtea Supremă de Justiţie, cu titlu
exemplificativ, remarcă faptul că a fost păstrată diferenţa de salarizare a şefilor
de secţii, a şefilor de secţii din cadrul direcţiilor, a şefilor de serviciu, a
consultanţilor principali şi a consultanţilor. De asemenea, nu au fost ajustate
în conformitate cu aprecierile Curţii Constituţionale nici salariile asistenţilor
judiciari şi ale grefierilor, ultimele două categorii de salariaţi constituind
fundamentul resurselor umane din cadrul instanţelor de judecată [15, art.32].

În urma examinării sesizării, Curtea Constituţională a hotărât:
· Se declară neconstituţionale poziţiile „Şef secţie”, „Şef secţie în cadrul

direcţiei”, „Şef serviciu”, „Consultant principal”, „Consultant superior”,
„Asistent judiciar” de la compart imentele „Secretariatul Curţii
Constituţionale” şi „Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă
de Justiţie”, precum şi poziţiile „Şef direcţie”, „Şef secţie”, „Şef secţie în
cadrul direcţiei”, „Şef serviciu”, „Asistent judiciar”, „Specialist principal”
de la compartimentul „Curţile de apel” din Anexa nr. 2 la Legea nr. 48 din
22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, în
redacţia Legii nr. 146 din 17 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative [15, pct.2 din hotărâre].

· Se declară neconstituţional textul „Notă: În Secretariatul Curţii
Constituţionale, Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii şi
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Secretariatul Curţii Supreme de Justiţie, funcţii de consultant (principal,
superior) pot fi instituite doar în subdiviziunile de expertiză juridică,
cercetare şi analiză.” din Anexa nr. 2 la Legea nr. 48 din 22 martie 2012
privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, în redacţia Legii nr.
146 din 17 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legisla-
tive [15, pct.3 din hotărâre].

· Se declară neconstituţional textul „pentru funcţionarii publici din
secretariatele Curţii Constituţionale, Consiliului Superior al Magistraturii,
Curţii Supreme de Justiţie, curţilor de apel, judecătoriilor,” de la subalineatul
unu al alineatului (2) din Art. VI al Legii nr. 146 din 17 iulie 2014 pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative [15, pct.4 din hotărâre].

· Se recunoaşte constituţional textul „realizat în anul precedent celui
de gestiune”din art. 1 alin. (1) al Legii nr. 328 din 23 decembrie 2013 privind
salarizarea judecătorilor, în redacţia Legii nr. 146 din 17 iulie 2014 pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative, cu condiţia compensării
diferenţei de salariu pentru judecătorii aflaţi în funcţie la data intrării în
vigoare a Legii nr. 146 din 17 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative [15, pct.5 din hotărâre].

· Până la adoptarea de către Parlament a noilor prevederi legale şi
intrarea acestora în vigoare, pentru funcţiile publice din cadrul autorităţilor
publice indicate la pct. 2 din dispozitivul prezentei hotărâri se aplică gradele
de salarizare din Anexa nr. 2 la Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind
sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, în redacţia Legii nr. 146 din
17 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative,
echivalente funcţiilor din cadrul puterii legislative şi executive, potrivit
raţionamentelor cuprinse în prezenta hotărâre [15, pct.6 din hotărâre].

· Salariile funcţionarilor publici din cadrul Curţii Constituţionale,
Consiliului Superior al Magistraturii, Curţii Supreme de Justiţie, curţilor de
apel, judecătoriilor urmează a fi recalculate conform noilor reglementări legale
adoptate prin Legea nr. 146 din 17 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative, ţinându-se cont de pct.6 din dispozitivul prezentei
hotărâri, de la data adoptării Hotărârii Curţii Constituţionale nr.24 din 10
septembrie 2013, care urmează a fi aplicată direct [15, pct.7 din hotărâre].

8. Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova Nr.27 din
13.11.2014 pentru controlul constituţionalităţii articolului 21 alin.(5) lit.e)
din Legea nr.52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului
(Ombudsmanului) (neexaminarea cererilor depuse de către persoanele
incapabile), (Sesizarea nr.42a/2014) [16].
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Este vorba de Sesizarea Curţii Constituţionale Nr.42a din 18.06.2014
privind controlul constituţionalităţii unor prevederi ale art.21 alin. (5) lit.e)
din Legea cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanului) nr.52 din 3
aprilie 2014 [21]. În virtutea art.21 alin.(5) lit.e) din legea cu privire la
Avocatul Poporului [19], nu este primită spre examinare de către Avocatul
Poporului cererea depusă de o persoană declarată incapabilă prin hotărâre
judecătorească. Respectivul caz ţine de drepturile fundamentale ale omului,
motiv pentru care Curtea va fi nevoită să facă referinţe la instrumentele şi
practicile de consacrare şi apărare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale
în cadrul Uniunii Europene.

În procesul examinării, Curtea a stabilit că prin restricţia impusă persoanelor
incapabile de a sesiza Avocatul Poporului, Curtea reţine regresul statului în
respectarea drepturilor şi libertăţilor acestei categorii de persoane, contrar
importanţei pe care textele internaţionale cu privire la protecţia persoanelor
care suferă de tulburări mintale o acordă creşterii pe cât e posibil a autonomiei
acestora în activităţile desfăşurate şi măsurile întreprinse [16, art.88].

În concluzie, Curtea reţine că limitarea accesului direct al unei persoane
declarate incapabilă printr-o hotărâre judecătorească la instituţia Avocatului
Poporului constituie o intervenţie din partea legiuitorului în conţinutul
dreptului de petiţionare, care afectează însăşi substanţa sa şi nu urmăreşte un
scop legitim, fapt contrar articolelor 52, 16 şi 54 din Constituţie [16, art.89].

În urma examinării sesizării, Curtea Constituţională a declarat
neconstituţional articolul 21 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 52 din 3 aprilie 2014
cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) [16, pct.2 din hotărâre].

9.Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova Nr.28 din
18.11.2014 pentru controlul constituţionalităţii articolului 234 din Codul
Contravenţional al Republicii Moldova (sancţionarea contravenţională
a proprietarului vehiculului pentru necomunicarea identităţii persoanei
căreia i-a încredinţat conducerea), (Sesizarea nr.53a/2014) [17].

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională
la 3 octombrie 2014, în temeiul articolelor 135 alin. (1) lit.a) din Constituţie,
25 lit.g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 38 alin.(1) lit. g)
din Codul jurisdicţiei constituţionale, privind controlul constituţionalităţii
art. 234 din Codul contravenţional al Republicii Moldova [17, art.1]. Autorul
sesizării a pretins că prevederile art.234 din Codul contravenţional al
Republicii Moldova, care obligă proprietarul sau mandatarul vehiculului
de a comunica identitatea persoanei căreia i-a încredinţat conducerea
vehiculului, contravin articolelor 21 şi 26 alin. (1) din Constituţie [17, art.2].
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În urma examinării sesizării, Curtea menţionează că sancţionarea
contravenţională a proprietarului sau mandatarului vehiculului pentru refuzul
de a comunica identitatea persoanei căreia i-a încredinţat conducerea, nu
constituie o încălcare a articolelor 21 şi 26 alin. (1) din Constituţie [17, art.58].

Prin urmare, Curtea Constituţională a recunoscut constituţional articolul
234 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24
octombrie 2008.

Totodată, pe parcursul anului 2015, Curtea Constituţională a Republicii
Moldova va trebui să decidă asupra unor sesizări care vizează aspecte
importante ale vieţii social-politice.

Astfel, cele mai răsunătoare cazuri de ultimă oră, aflate pe masa
judecătorilor Curţii Constituţionale ţin de probleme precum:

1. Sesizarea Curţii Constituţionale Nr.37b din 26.05.2014 privind
interpretarea art.11 din Constituţia Republicii Moldova [22]. Art.11 din
Constituţia RM vizează neutralitatea permanentă a Republicii Moldova,
stipulând tranşant, că nu sunt admise dislocări de trupe militare ale altor state
pe teritoriul său [1, art.11]. În soluţionarea acestei sesizări, Curtea va trebui să
dea răspuns la 3 întrebări „incomode” şi cu impact extrem de profund pentru
dezvoltarea de mai departe a Republicii Moldova, relaţia sa cu actori
internaţionali şi în special pe dimensiunea asigurării securităţii sale naţionale
prin aderarea sau eventual neaderarea la Organizaţia Tratatului Atlanticului de
Nord (NATO). Aceste 3 întrebări, în varianta celor ce au depus sesizarea, sună
în felul următor: a) sunt aplicabile prevederile art.11 din Constituţie, având în
vedere, că deja la momentul adoptării şi intrării în vigoare a Constituţiei pe
teritoriul Republicii Moldova erau dislocate trupe militare ale altui stat, fiind
astfel ab initio lovite de nulitate aceste prevederi? b) având în vedere raţiunile
de existenţă a statului Republica Moldova, este admisă derogarea de la principiul
neutralităţii permanente consfinţite în art.11 din Constituţie în cazul în care
perpetuarea neutralităţii (în forma declarată de art.11 din Constituţie) ar putea
duce la dezmembrarea sau chiar dispariţia statului? c) dislocarea pe teritoriul
Republicii Moldova a trupelor militare ale unor grupuri de state sau sub mandat
internaţional contravine prevederilor art.11 din Constituţie?

2. Sesizarea Nr.43a din 20.06.2014 privind controlul constituţionalităţii
Anexei la Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii
profesionale [23]. Autorii sesizării au indicat că în redacţia actuală, Legea
nr.325 nu asigură un echilibru necesar al puterilor într-un stat democratic şi
riscă să afecteze serios independenţa sistemului judiciar, fiind incompatibilă
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cu principiile constituţionale al separaţiei puterilor şi colaborării lor şi al
independenţei sistemului judiciar. Credem că în procesul controlului
constituţionalităţii Legii nr.325, de un mare ajutor îi va fi Curţii Amicus Cu-
riae pentru Curtea Constituţională din Republica Moldova asupra unor
prevederi ale Legii privind testarea integrităţii profesionale, adoptată de
Comisia de la Veneţia la cea de-a 101-a sesiune plenară (Veneţia, 12-13
decembrie 2014) [18]. Conform prevederilor stipulate în Amicus Curiae (care
de altfel, a fost sesizată de Curtea Constituţională a Republicii Moldova în
procesul examinării Sesizării), există o serie de standarde europene şi
internaţionale, garanţii şi bune practici în ceea ce priveşte procedurile
disciplinare (privind comportamentul etic) cu privire la judecători, pe care
Legea nr. 325 urmează să le abordeze cu mai multă atenţie. Această lege
apare ca un instrument extrem de discutabil, oportunitatea căruia în vederea
luptei cu fenomenele de corupţie atât de larg răspândite în sectorul public
este discutabilă [18, art.89]. Astfel, o lege care instituie asemenea competenţe
vaste în ceea ce priveşte judecătorii Curţii Constituţionale şi cei din instanţele
de drept comun ridică îngrijorări în ceea ce priveşte independenţa justiţiei (şi
ingerinţa în viaţa privată a judecătorilor), şi, prin urmare, trebuie să fie mai
clare şi să prevadă criterii pentru evaluarea modului de executare a obligaţiilor
judecătorilor [18, art.90]. Totodată, pare nejustificată instituirea unui organ
responsabil de evaluarea conduitei profesionale a judecătorilor (inclusiv a
judecătorilor Curţii Constituţionale) ceea ce dublează funcţiile Colegiului
Disciplinar (sau a altor organisme similare). Anume acest fapt este pus în
discuţie. Dat fiind faptul unei discrepanţe între definirea actelor de corupţie,
care se conţine în Codul Penal al Republicii Moldova şi domeniul de aplicare
a Articolului 6 alin. (2) din Legea nr. 325. Chiar dacă Legea nr.325 prevede
deferirea către o autoritate disciplinară corespunzătoare în vederea aplicării
măsurilor disciplinare în baza rezultatelor testelor, totuşi ea instituie eliberarea
obligatorie a judecătorului din funcţie pentru unele tipuri de abateri. Eliberarea
obligatorie din funcţie, exclusiv în baza rezultatelor negative ale testelor, ar
putea constitui o ingerinţă nejustificată în competenţele Colegiului Disciplinar
[18, art.92]. Prin urmare, Comisia de la Veneţia este de părere că Legea nr.
325 dispune de un potenţial pentru a se implica din punct de vedere negativ
în exercitarea principiului independenţei justiţiei, separării puterilor şi statul
de drept [18, art.93]. Rămâne să aşteptăm hotărârea Curţii în acest caz destul
de complicat şi cu rezonanţă în societate.

În concluzie, evidenţiem două aspecte importante, precum:
1. Practica arată, că din totalul sesizărilor, aflate pe rolul curţilor
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constituţionale, marea majoritate se referă la controlul constituţionalităţii
actelor normative în domeniul financiar-bancar. Este cazul, spre exemplu,
a Austriei (anexa 1) şi Germaniei (anexa 2). În principiu, aşa cum am văzut
mai sus, constatăm acelaşi lucru şi în cazul Moldovei. Aceasta înseamnă,
că în perspectivă, Curtea Constituţională a Republicii Moldova va trebui să
ţină piept provocărilor, în sensul ca să fie nevoită să examineze sesizări
complexe şi dificile, care vor viza domeniile financiar, bancar, valutar, fis-
cal, vamal şi al pieţei de capital.

2. Constatăm, că hotărârile şi deciziile Curţii Constituţionale a
Republicii Moldova sunt rodul unui efort analitic susţinut, temeinic
argumentate şi voluminoase. Sub acest aspect, hotărârile CC a RM se
deosebesc substanţial de volumul hotărârilor emise de curţile constituţionale
din alte state. A se vedea în acest sens anexa 3 – volumul unei decizii a
Curţii Constituţionale (în file) în Germania, Italia şi Austria.

Anexa 1 – Distribuirea sesizărilor Curţii Constituţionale în Austria în
anii 1998-2008

Sursa: Generalizarea realizată de autor, în baza analizei monografiilor ştiinţifice,
care au cercetat diverse aspecte legale din activitatea Curţilor Constituţionale.
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Anexa 2 – Distribuirea sesizărilor Curţii Constituţionale în Germania în
perioada 1979-2009

Sursa: Generalizarea realizată de autor, în baza analizei monografiilor ştiinţifice,
care au cercetat diverse aspecte legale din activitatea Curţilor Constituţionale.

Anexa 3. – Volumul unei decizii a Curţii Constituţionale (în file) în
Germania, Italia şi Austria

Sursa: Generalizarea realizată de autor, în baza analizei monografiilor ştiinţifice,
care au cercetat diverse aspecte legale din activitatea Curţilor Constituţionale,
după cum urmează: Austria, Germania, Italia.
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