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SUMMARY
In thespecialized literature and in the political environment is dis-
cussed the issue regarding the moment from which a law adopted by 
Parliament can be reffered to the Constitutional Court for reviewing 
the constitutionality.

The author will present, in more details, his point of view concerning 
the issue if the President of the Republic of Moldova has the right to 
notify the Constitutional Court until the issuance of the decree of pro-
mulgation of law or he has this right only after the publication of law 
in the Oficial Gazette. 

Potrivit art. 135 din Constituţia Republicii Moldova,1 Curtea Constituţi-
onală exercită la sesizare controlul constituţionalităţii legilor. Conform art. 
38 din Codul jurisdicţiei constituţionale,2 unul dintre subiecţii cu drept de 
sesizare este şi Preşedintele Republicii Moldova. 

Atât în mediul doctrinar cât şi în cel politic este abordată problema ce 
vizează nereglementarea expresă a momentului din care o anumită preve-
dere legală sau lege poate deveni obiect al controlului constituţionalităţii. 
Mai detaliat ne interesează dacă Preşedintele este în drept să sesizeze Curtea 
Constituţională cu privire la controlul constituţionalităţii legii până la etapa 
emiterii decretului privind promulgarea legii sau doar după publicarea legii 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Într-adevăr, se constată că norma constituţională de la art. 135 nu specifi-

1  Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, publicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova din 12.08.1994, nr. 1.
2  Codul jurisdicţiei constituţionale nr. 502-XIII din 16.06.1995, publicată în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova din 28.09.1995, nr. 53-53/597.
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3  Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, publicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova din 12.08.1994, nr.1.

că expres momentul din care o anumită prevedere legală sau lege poate deve-
ni obiect al controlului constituţionalităţii şi anume: din momentul adoptării, 
promulgării, publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau din 
momentul intrării acesteia în vigoare.

În contextul acestei dispute politico-doctrinale, ne vom expune punctul 
de vedere cu privire la momentul din care o anumită prevedere legală sau 
lege poate deveni obiect al controlului constituţionalităţii.

Adoptarea actelor legislative constituie o procedură amplă. Legiuitorul, 
votând un proiect de lege, îşi exprimă voinţa. Însă, pentru ca legea să aibă 
un impact asupra societăţii, voinţa legiuitorului necesită a fi materializată. 
Prin urmare, materializarea are loc atunci când legea produce efecte juridice, 
iar acest lucru are loc doar după intrarea acesteia în vigoare şi anume după 
publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau la data prevăzută 
în textul legii (conform art. 76 din Constituţie). 

Aşadar, rolul Parlamentului nu este doar de a elabora şi adopta legi, dar 
şi de a supraveghea procesul de aplicare a acestora, acest lucru fiind posibil 
doar după ce Preşedintele Republicii Moldova promulgă legea şi o transmite 
spre publicare.

Considerăm că Preşedintele nu are dreptul implicit de a solicita contro-
lul constituţionalităţii legilor remise spre promulgare de către Parlament 
până la emiterea decretului de promulgare a legii, deoarece art. 93 din 
Constituţie3 stabileşte expres o posibilă conduită a Preşedintelui în cazul 
depistării unor contradicţii dintre legea adoptată de Parlament şi preve-
derile constituţionale sau legale existente deja. Şi anume, Preşedintele 
poate solicita Parlamentului reexaminarea legii în contextul obiecţiilor ar-
gumentate în demers. Considerăm că stabilirea expresă a acestei posibile 
conduite a Preşedintelui în Constituţie îi conferă acesteia un caracter de 
exclusivitate. 

Drept urmare, este inadmisibilă o eventuală posibilitate ca Preşedintele să 
se adreseze imediat Curţii Constituţionale, când Constituţia, practic, îl obligă 
la o altă conduită, şi anume – sesizarea Parlamentului, care este unica auto-
ritate legislativă învestită constituţional de a examina şi de a decide asupra 
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obiecţiilor Preşedintelui la reexaminarea legii adoptate. Mai mult ca atât, art. 
54 din Regulamentul Parlamentului4 stabileşte că:  

,,Proiectul de act legislativ şi propunerea legislativă se transmit spre avi-
zare complexă Direcţiei juridice a Secretariatului Parlamentului, care, în 
termen de cel mult 30 de zile lucrătoare, va prezenta comisiei permanen-
te sesizate în fond şi Direcţiei documentare parlamentară a Secretariatului 
Parlamentului avizul referitor la concordanţa proiectului sau propunerii 
legislative:

a) cu prevederile Constituţiei;
b) cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
c) cu cerinţele de procedură şi de tehnică legislativă prevăzute de prezen-

tul regulament, de Legea privind actele legislative şi de alte acte legislative.” 
Astfel, se constată faptul că Parlamentul în cadrul procesului legislativ, 

verifică şi constituţionalitatea legilor. Având în vedere că Parlamentul este 
acel care votează şi adoptă Constituţia, precum şi legile de modificare a aces-
teia, considerăm că acesta este în măsură să aprecieze concordanţa dintre 
proiectul de lege şi Constituţie la etapa procesului legislativ. 

În acest context, considerăm că la momentul prezentării legii Preşedinte-
lui pentru emiterea decretului de promulgare, legea se prezumă a fi consti-
tuţională. Iar în ceea ce priveşte dreptul constituţional al Preşedintelui de a 
sesiza Curtea Constituţională, considerăm că în contextul cadrului constitu-
ţional actual, acest drept urmează a fi exercitat doar după încheierea procesu-
lui legislativ, şi anume din momentul intrării în vigoare a legii.  

Respectiv, art. 1, alin. (5) din Legea privind modul de publicare şi intrare 
în vigoare a actelor oficiale5 stabileşte că actele oficiale (inclusiv legile pro-
mulgate de Preşedintele Republicii Moldova), intră în vigoare la data publi-
cării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau la data indicată în text. 

De asemenea, deseori doar în procesul de aplicare a legii pot fi constatate 
viciile de neconstituţionalitate a legii.6 

4  Lege pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului nr. 797-XIII din 02.04.1996, publicată 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 19.12.1996, nr. 81-82/765.
5  Legea privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale nr. 173-XIII din 
06.07.1994, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 10.10.2008 nr. 183-
185/653. 
6  Deleanu I. Instituţii şi proceduri constituţionale (în dreptul roman şi dreptul comparat). 
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006, p. 371.
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Art. 74, alin. (4) din Regulamentul Parlamentului7 prevede că în cazul în 
care, după reexaminarea legii, Parlamentul menţine hotărârea adoptată an-
terior sau face modificări în lege în conformitate cu obiecţiile Preşedintelui 
Republicii Moldova, Preşedintele este obligat să promulge legea în termen 
de, cel mult, 2 săptămâni de la data înregistrării legii în Secretariatul Preşe-
dintelui.  

Constatăm că Preşedintele nu poate solicita controlul constituţionalităţii 
legii până la emiterea decretului de promulgare a acesteia, nici după reexa-
minarea legii de către Parlament în cazul în care acesta şi-a menţinut hotă-
rârea anterioară, deoarece atât art. 74, alin. (4) din Regulament cât şi art. 93, 
alin. (2) din Constituţie obligă Preşedintele ca după epuizarea dreptului de a 
solicita reexaminarea, să promulge legea. 

Şi în acest caz, observăm că Constituţia a prescris Preşedintelui o conduită 
obligatorie care nu poate fi ignorată sau evitată. În caz contrar, având în ve-
dere ipoteza că Preşedintele nu promulgă legea, dar sesizează voluntar Curtea 
Constituţională, am fi în faţa săvârşirii de către Preşedinte a unei fapte grave 
prin care se încalcă Constituţia, situaţie în care va apărea posibilitatea demi-
terii acestuia de către Parlament în conformitate cu art. 89 din Constituţie.

Totodată, considerăm că solicitarea de către Preşedinte a controlului con-
stituţionalităţii legilor remise spre promulgare de către Parlament până la 
emiterea decretului de promulgare a legii, ar limita dreptul constituţional al 
Parlamentului de a legifera, recurgând la refuzul de îndeplinire a unei atribu-
ţii constituţionale, care este parte integrantă a procesului legislativ.

Art. 76 din Constituţia Republicii Moldova8 menţionează că: ,,Nepubli-
carea legii atrage inexistenţa ei.” În acest caz ne întrebăm: dacă Preşedintele 
nu emite decretul de promulgare şi legea nu este publicată, Curtea Constitu-
ţională asupra cărui act trebuie să exercite controlul constituţionalităţii? Or, 
exercitarea unui control al constituţionalităţii asupra unui act care este denu-
mit ,,lege,” dar care încă nu a întrunit toate cerinţele de legalitate (având în 
vedere nepromulgarea şi nepublicarea acestuia), în opinia noastră ar depăşi 
limitele constituţionale.

7  Lege pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului nr. 797-XIII din 02.04.1996, publicat: 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 19.12.1996, nr. 81-82/765.
8  Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, publicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova din 12.08.1994, nr. 1.
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Un alt argument în acest sens îl constituie faptul că, conform jurispruden-
ţei Curţii Constituţionale, până la moment, la Curte au fost supuse controlu-
lui constituţionalităţii doar legile publicate în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova. 

Menţionăm că posibilitatea de trimitere spre reexaminare a legii către 
Parlament şi obligaţia de a promulga legea, indiferent dacă Parlamentul a 
acceptat obiecţiile Preşedintelui sau şi-a menţinut hotărârea anterioară, sunt 
dispoziţii constituţionale exprese. În schimb, Constituţia nu conţine dispo-
ziţii exprese ce ar acorda dreptul Preşedintelui Republicii Moldova de a so-
licita controlul constituţionalităţii legilor, remise spre promulgare de către 
Parlament, până la emiterea decretului de promulgare şi publicare a legii 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Considerăm că Constituţia nu 
acordă nici implicit acest drept Preşedintelui.

Desigur că în cazul în care Curtea Constituţională ar da o interpretare a 
normei constituţionale de la art. 135, alin. (1), lit. a) din Constituţia Republi-
cii Moldova în sensul posibilităţii Preşedintelui de a sesiza Curtea Constitu-
ţională înainte de emiterea decretului de promulgare a legii, Preşedintele va 
putea exercita un astfel de drept în temeiul Hotărârii de interpretare a Curţii 
Constituţionale. Însă, în acest caz, considerăm că exercitarea acestui drept de 
către Preşedinte va veni în contradicţie cu cadrul constituţional existent. Prin 
urmare, interpretarea de către Curtea Constituţională a art. 135, alin. (1), lit. 
a) din Constituţie, fără modificarea cadrului constituţional în vederea stabili-
rii exprese a unei posibilităţi de exercitare a controlului constituţionalităţii a 
priori, va fi insuficientă pentru justificarea legală a exercitării acestei atribuţii 
de către Preşedinte.  

În opinia noastră, controlul constituţionalităţii a priori va fi viabil pentru 
Republica Moldova, doar după modificarea cadrului constituţional şi legal, 
în privinţa reglementării exprese a acestei proceduri şi a subiecţilor cu drept 
de sesizare ca în cazul Franţei sau României, de exemplu.

Constituţia franceză9 stabileşte la art. 61 că actele instituţionale, înainte 
de promulgare, înainte de intrarea lor în vigoare, vor fi prezentate Consiliu-
lui Constituţional pentru exercitarea controlului de corespundere a acestora 
cu Constituţia franceză. În acelaşi scop, actele Parlamentului pot fi remise 

9  <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/constitution/consti-
tution-of-4-october-1958.25742.html> (accesat la 05.12.2013).
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Consiliului Constituţional pentru exercitarea controlului de constituţionali-
tate,  înainte de promulgarea lor, la sesizare de către subiecţii abilitaţi cu 
acest drept (Preşedintele Republicii, Primul-ministru, Preşedintele Adunării 
Naţionale, Preşedintele Senatului, 60 de membri ai Adunării Naţionale sau 
60 de senatori).

Şi Constituţia României10 prevede expres la art. 146, lit. a) atribuţia Curţii 
Constituţionale de a se pronunţa asupra constituţionalităţii legilor, înainte 
de promulgarea acestora, la sesizarea subiecţilor abilitaţi cu acest drept. Art. 
147, alin. (2) impune o obligaţie Parlamentului şi anume: ,,În cazurile de 
neconstituţionalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, 
Parlamentul este obligat să reexamineze dispoziţiile respective pentru pune-
rea lor de acord cu decizia Curţii Constituţionale.”

Mai mult ca atât, legislaţia României reglementează separat procedura con-
trolului constituţionalităţii legilor înainte de promulgare, secţiunea a 2-a, art. 
15-18 din Legea privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.11 

În cadrul Conferinţei internaţionale ,,Asigurarea supremaţiei Constituţiei, 
funcţia de bază a Curţii Constituţionale,” Preşedintele Curţii Constituţionale 
a Republicii Belarus Petr Miklashevich,12 a prezentat un raport privind con-
trolul de constituţionalitate prealabil a legilor în contextul Republicii Bela-
rus. Astfel, în Republica Belarus, controlul prealabil al constituţionalităţii 
legilor poartă un caracter obligatoriu. Aceasta înseamnă că controlul se efec-
tuează nu la iniţiativa unui oarecare organ sau a unei persoane cu funcţie de 
răspundere, ci în adresa Curţii Constituţionale sunt expediate pentru contro-
lul constituţionalităţii toate legile adoptate de Parlament. Controlul prealabil 
al constituţionalităţii se efectuează după adoptarea legilor de către Parlament 
şi până la semnarea acestora de către Preşedintele Republicii Belarus (Con-
stituţia belorusă stabileşte un termen de 14 zile pentru semnarea legii de 

10  Constituţia României, modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei 
României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 
octombrie 2003; republicată cu reactualizarea denumirilor şi dându-se textelor o nouă nume-
rotare, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.
11  Legea privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale nr. 47/1992, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010. 
12  Miklashevich P., Controlul prealabil obligatoriu al constituţionalităţii legilor – garanţia 
supremaţiei Constituţiei Republicii Belarus, În: Conferinţa Internaţională ,,Asigurarea 
supremaţiei Constituţiei, funcţia de bază a Curţii Constituţionale”, Chişinău, 2010, p. 136.
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către Preşedinte). Aceasta permite Curţii Constituţionale să nu se implice în 
procesul de elaborare a actelor legislative, susţine autorul.

Astfel, observăm că controlul a priori de constituţionalitate este regle-
mentat expres în constituţiile altor state şi subiecţii cu drept de sesizare exer-
cită acest drept în temeiul normelor expres prevăzute în Constituţie sau în 
lege. În sens contrar, cadrul constituţional şi cadrul legislativ al Republicii 
Moldova nu conţin reglementări exprese în acest sens. 

Teoretic vorbind, este posibilă existenţa ambelor tipuri de control al con-
stituţionalităţii în acelaşi sistem. Mai ales că sistemul mixt este aplicat în 
unele state.

Exemplu de control al constituţionalităţii mixt: în sistemul austriac, a pri-
ori, guvernul federal sau guvernământul unui Land, şi a posteriori guvernul 
federal, cel local, o treime din deputaţii Consiliului Naţional pot sesiza Cur-
tea Constituţională cu privire la nerespectarea regulilor de competenţă între 
organele federale şi cele ale landurilor. În sistemul italian, tot în materie de 
competenţă, atât a priori cât şi a posteriori, guvernul şi regiunile pot acţiona 
împotriva legilor regionale, respectiv a legilor statului.13 

Unii doctrinari, printre care şi Ion Deleanu, optează pentru un control al 
constituţionalităţii mixt, în considerarea a, cel puţin, următoarelor motive:

a) îmbinarea controlului abstract prealabil cu cel posterior ar fi de natură 
să asigure plenitudine vocaţiei şi obligaţiei Curţii Constituţionale de a garan-
ta supremaţia Constituţiei, ca una dintre condiţiile sine qua non ale statului 
de drept şi ale democraţiei constituţionale;

b) adeseori, abia în procesul aplicării legii sunt relevante viciile de necon-
stituţionalitate ale acesteia;

c) existenţa controlului prealabil, chiar dacă, efectiv, un astfel de control 
s-ar fi exercitat, nu poate fi o clauză de ,,imunitate” a legii, sub aspectul 
constituţionalităţii sale, nu se poate ,,converti” într-o prezumţie absolută de 
constituţionalitate, care să împiedice exercitarea şi a unui control ulterior;

d) exercitarea controlului ulterior, pe calea excepţiei de neconstituţiona-
litate, nu poate suplini inexistenţa unui control abstract a posteriori, întrucât 
excepţia implică inevitabil existenţa unui proces.14 

13  Arseni Al. Jurisdicţia constituţională a Republicii Moldova. Chişinău, 2000, p. 79-80.
14  Deleanu I. Instituţii şi proceduri constituţionale (în dreptul român şi dreptul comparat). 
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006, p. 371.
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În contextul celor expuse, concluzionăm că modelul controlului de con-
stituţionalitate al Republicii Moldova este unul a posteriori. Atât cadrul con-
stituţional cât şi cel legal conţin reglementări exprese în acest sens, pe care 
le-am expus în prezentul articol.  

Preşedintele Republicii Moldova, în calitatea de şef al statului şi garant al 
suveranităţii, exercită doar atribuţiile prevăzute expres de lege şi de Consti-
tuţie şi nu poate să-şi atribuie voluntar alte drepturi. 
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