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Articolul cuprinde un studiu detaliat asupra misiunii justiției constituționale în statul de drept. Pornind de la funcțiile 
recunoscute Curților constituționale în baza competențelor lor legale, autorul deduce unele misiuni importante care revin 
acestor autorități de jurisdicție constituțională, printre care: asigurarea supremației Constituţiei şi realizarea practică a 
acesteia, protecția şi apărarea Constituţiei și formarea culturii constituţionale şi a conştiinţei constituţionale la nivelul 
societăţii. Dincolo de identificarea misiunilor Curții, autorul atrage atenția la necesitatea reformării justiției constituționale 
în Republica Moldova, pornind de la garantarea și asigurarea supunerii Curții Constituționale nu doar Constituției, dar 
și legii. În final, sunt formulate unele propuneri de lege ferenda menite să transpună normativ acest deziderat.

Cuvinte-cheie: stat de drept, justiție constituțională, curte constituțională, misiunea justiției constituționale, Constituție, 
lege, supremația Constituției, protecția Constituției, cultură constituțională.

THE MISSION OF THE CONSTITUTIONAL jUSTICE IN THE RULE OF LAW STATE

The article contains a detailed study on the mission of constitutional justice in the rule of law. Starting from the functions 
recognized to the Constitutional Courts based on their legal competences, the author deduces some important missions 
that fall to these authorities of constitutional jurisdiction, including: ensuring the supremacy of the Constitution and its 
practical realization, protection and defense of the Constitution and formation of constitutional culture and constitutio-
nal consciousness in the society. Beyond identifying the missions of the Court, the author draws attention to the need to 
reform constitutional justice in the Republic of Moldova starting from guaranteeing and ensuring the submission of the 
Constitutional Court not only to the Constitution, but also to the law. Finally, several proposals of the ferenda law are 
formulated meant to normatively transpose this desideratum. 

Keywords: of law, constitutional justice, constitutional court, mission of constitutional justice, Constitution, law, su-
premacy of the Constitution, protection of the Constitution, constitutional culture.

MISSION DE LA jUSTICE CONSTITUTIONNELLE DANS L’éTAT DE DROIT

L'article contient une étude détaillée sur la mission de la justice constitutionnelle dans l'état de droit. En se fondant sur 
les fonctions des cours constitutionnelles reconnues sur la base de leurs pouvoirs juridiques, l’auteur a déduit plusieurs 
taches importantes qui incombent à ces autorités de competence constitutionnelle, dont certaines comprennent: assurer 
la suprématie de la Constitution et son application, la protection et la défense de la Constitution, et la formation de la 
culture et de la conscience constitutionnelle au niveau de la société. Outre qu’il définit les missions de la Cour, l’ auteur 
attire l’ attention sur la nécessité de réformer la justice constitutionnelle en République de Moldova, en commençant par 
garantir et assurer le respect par la Cour constitutionnelle non seulement de la Constitution, mais aussi de la loi. Enfin, 
quelques propositions de loi ferenda sont formulées pour transposer ce desideratum.
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Introducere
Problema justiției constituționale a fost și rămâ-

ne una de extremă actualitate pentru orice etapă de 
dezvoltare a societății, întrucât, permanent se caută 
modelul perfect al acesteia pentru a-i asigura eficiența 
practică. 

Vorbind despre Republica Moldova, trebuie să 
recunoaștem că acest subiect este mai mult decât 
actual, întrucât ultimul deceniu a marcat considerabil 
evoluția justiției constituționale, iar rezultatele pe care 
le culegem, au accentuat existența unei crize profunde 
în domeniul dat. Mai grav este că carențele legislației 
în domeniu nu oferă nici o pârghie concretă pentru a 
anula aceste rezultate, ceea ce accentuează și mai mult 
complexitatea, dificultatea problemei, dar și a efortului 
ce urmează a fi depus în vederea soluționării acesteia.

S-a scurs un an de zile de când criza justiției 
constituționale a atins apogeul său1. Cu regret însă, 
puține măsuri s-au luat în acest răstimp pentru a 

1 Costachi, Gh. Securitatea constituțională în Republica 
Moldova la 25 de ani de existență a Legii Fundamentale. // În: 
Legea și viața, 2019, nr. 8, p. 4-9.

acționa asupra cauzei acestei crize, ceea ce nu poate 
decât să ne îngrijoreze, întrucât, după cum știm, de 
starea justiției constituționale depinde în mare par-
te starea statului de drept pe care îl edificăm. Sub 
acest aspect, am putea spune că ne-am blocat într-o 
etapă de profundă stagnare, din care va fi dificil de 
ieșit, dacă nu vom reuși să acumulăm forța și voința 
necesară pentru a depăși toate barierele și a merge 
înainte. 

Sub acest aspect, este regretabil că o inițiativă și 
voință în acest sens nu au manifestat autoritățile statu-
lui, de responsabilitatea cărora ține și depășirea unor 
astfel de situații. Acest moment a servit drept imbold 
pentru un număr mic de specialiști și practicieni în 
domeniul dreptului și nu numai de a forma un Grup 
de inițiativă pentru reforma justiției constituționale, 
care și-au propus un scop ambițios, pe cât de nobil, pe 
atât de dificil, de a genera o adevărată mișcare pentru 
reforma justiției constituționale în Republica Moldo-
va, prin trezirea interesului și a voinței în acest sens a 
autorităților statului, a societății civile și a mediului 
academic de la noi. 

Mots-clés: Etat de droit, justice constitutionnelle, Cour constitutionnelle, mission de la justice constitutionnelle, Con-
stitution, droit, suprématie de la Constitution, protection de la Constitution, culture constitutionnelle.

МИССИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ

Статья содержит подробное исследование миссии конституционной юрисдикции в правовом государстве. 
Исходя из функций, признанных конституционными судами на основе их правовых полномочий, автор выво-
дит некоторые важные задачи, которые относятся к этим органам конституционной юрисдикции, включая: 
обеспечение верховенства Конституции и ее практической реализации, защиту Конституции и формирование 
конституционной культуры и конституционного сознания на уровне общества. Помимо определения миссий 
Суда, автор обращает внимание на необходимость реформирования конституционного правосудия в Республике 
Молдова, начиная с гарантирования и обеспечения подчинения Конституционного Суда не только Конституции, 
но и закону. В заключение, сформулировано несколько законодательных инициатив, призванных нормативно реа-
лизовать эти задачи.

Ключевые слова: верховенство права, конституционное правосудие, Конституционный суд, миссия конститу-
ционного правосудия, Конституция, право, верховенство Конституции, защита Конституции, конституционная 
культура.
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Având o onoare deosebită de a face parte din acest 
Grup și susținând în totalitate obiectivele pe care și le-a 
propus, în cele ce urmează, țin să contribui modest la 
conturarea concepției reformei justiției constituționale 
în Republica Moldova prin reiterarea și argumentarea 
menirii, misiunii acesteia într-un stat de drept. 

Rezultate și discuții. Potrivit Constituției Republi-
cii Moldova2, art. 134 alin. (1), „Curtea Constituţională 
este unica autoritate de jurisdicţie constituţională în 
Republica Moldova”, fapt reiterat și de Legea cu privi-
re la Curtea Constituțională (art. 1 alin. (1)3) și Codul 
Jurisdicției Constituționale (art. 2 alin. (1)4). Fără a 
intra în detaliile deosebirii dintre noțiunile jurisdicție și 
justiție (dezvoltată cu ocazia unui alt demers științific5), 
precizăm că reglementările citate denotă faptul că uni-
cul exponent al justiției constituționale în Republica 
Moldova este Curtea Constituțională.

Evident, în calitatea sa de unică jurisdicție 
constituțională, Curtea Constituțională este învestită cu o 
anumită competență. În acest sens, Constituția (art. 135 
alin. (1) și Legea cu privire la Curtea Constituțională 
(art. 4 alin. 1), reglementează expres atribuțiile Curții 
Constituționale, după cum urmează:

„a) exercită la sesizare controlul constituționalității 
legilor, regulamentelor şi hotărârilor Parlamentului, 
a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a 
hotărârilor şi dispozițiilor Guvernului, precum şi a 

2 Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, 
în vigoare din 27.08.1994. Republicată în: Monitorul Oficial 
nr.78/140 din 29.03.2016 (versiune în vigoare din 14.01.2019 
în baza modificărilor prin Legea nr. 255 din 22.11.18, MO 467-
479/14.12.18 art.786).

3 Legea cu privire la Curtea Constituţională nr. 317 din 13-
12-1994. În: Monitorul Oficial Nr. 08 din 07-02-1995 (versiune 
actualizată prin Legea nr. 5 din 06.02.20, MO63-68/28.02.20 
art.48; în vigoare 28.03.20).

4 Codul Jurisdicţiei Constituţionale nr. 502 din 16-06-1995. În: 
Monitorul Oficial Nr. 53-54 din 28-09-1995 (versiune actualizată 
prin Legea nr. 38 din 28.02.20, MO103/14.04.20 art.176; în vigoare 
14.05.20).

5 Costachi, Gh., Railean, P. Menirea justiţiei constituţionale 
în statul de drept contemporan. În: Legea şi Viaţa, 2014, nr. 10, 
p. 4-9.

tratatelor internaţionale la care Republica Moldova 
este parte;

b) interpretează Constituţia;
c) se pronunţă asupra iniţiativelor de revizuire a 

Constituţiei;
d) confirmă rezultatele referendumurilor republi-

cane;
e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a 

Preşedintelui Republicii Moldova, validează mandatele 
deputaţilor şi al Preşedintelui Republicii Moldova;

f) constată circumstanţele care justifică dizolvarea 
Parlamentului, demiterea Preşedintelui Republicii 
Moldova, interimatul funcţiei de Preşedinte, imposibili-
tatea Preşedintelui Republicii Moldova de a-şi exercita 
atribuţiile mai mult de 60 de zile;

g) soluționează excepţiile de neconstituţionalitate 
a actelor juridice, sesizate de Curtea Supremă de 
Justiţie;

h) hotărăşte asupra chestiunilor care au ca obiect 
constituţionalitatea unui partid.”

La rândul său, Codul jurisdicției constituționale, 
conținând aceleași dispoziții în art. 4 alin. (1), fără a 
preciza că sunt atribuții, le circumscrie competenței 
Curții Constituționale.

Dincolo de reglementarea acestor atribuții/
competențe, atât Constituția (art. 134 alin. 3), Codul 
Jurisdicției Constituționale (art. 2 alin. 2), cât și Legea 
cu privire la Curtea Constituțională (art. 1 alin. 3), 
stabilesc că Curtea Constituțională:

„a) garantează supremaţia Constituţiei;
b) asigură realizarea principiului separării puterii 

de stat în putere legislativă, putere executivă şi putere 
judecătorească;

c) garantează responsabilitatea statului faţă de 
cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat.”

În doctrină, acestea au fost calificate drept funcții 
ale justiției constituționale6, adică principalele direc-

6 Puşcaş, V. Curtea Constituţională unicul subiect de 
interpretare oficială a Constituţiei. // În: Justiţia constituţională 
în Republica Moldova, 2010, nr. 3, p. 15.
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ţii de influenţă a hotărârilor Curţii Constituţionale şi 
a poziţiilor pe care le conţin asupra diferitor sfere ale 
vieţii statului şi societăţii7. 

Referitor la numărul și tipul acestor funcții, însă, 
în literatura de specialitate nu poate fi atestată o una-
nimitate. Bunăoară, prof. I. Deleanu, susţine că jus-
tiţia constituţională exercită următoarele funcţii8:

pacificarea vieţii politice, prin tranşarea în a) 
termeni juridici a conflictelor de ordin politic.

regularizarea şi autentificarea schimbărilor b) 
politice sau a alternanțelor la putere, mai ales dacă 
asemenea schimbări sau alternanţe se produc într-o 
stare de tensiune ori în spiritul revanșei. Curtea Con-
stituţională veghează astfel la păstrarea echilibrului 
constituţional, ea previne alternanţele contrastante, 
izbitoare, contribuie adeseori decisiv la păstrarea 
legilor noii majorităţi în cadrul constituţional aflat 
deasupra intereselor – efemere poate – ale grupurilor 
politice, „autentificarea” reformelor noii majorităţi 
dacă ele sunt conforme Constituţiei, previne „victi-
mizarea” fostei majorităţi, devenită minoritate.

consolidarea coeziunii societăţii politice, prin c) 
însumarea formelor de manifestare a tuturor segmen-
telor ei sub semnul „binelui comun” constituit ca reper 
axiologic cardinal în legea fundamentală. Prestigiul 
Constituţiei creşte astfel proporţional cu activitatea 
Curţi Constituţionale.

„normativizarea” Constituţiei şi prin aceasta d) 
imprimarea unei noi interpretări sau chiar a unei noi 
concepţii în unele sau în toate ramurile dreptului.

7 Витрук, Н.В. Цель, задачи и функции конституционно-
го правосудия в государствах новой демократии. // În: "Кон-
ституционное Правосудие", Вестник Конференции органов 
конституционного контроля стран молодой демократии, 
2002, № 2 (16). http://www.concourt.am/hr/ccl/vestnik/2.16-
2002/vitruk.htm

8 Deleanu, I. Drept constituţional şi instituţii politice. Vol. 
I. - Bucureşti: Editura Europa Nova, 1996. p. 298-299; Arseni 
A. Jurisdicţia constituţională a Republicii Moldova. Chişinău, 
2000. p. 58-59.

protecţia drepturilor şi libertăţilor funda-e) 
mentale, ca şi a grupurilor minoritare („constituie 
unul dintre principalele motive justificative ale con-
trolului constituționalității şi, istoricește, raţiunea 
instituționalizării acestuia”).

„adaptarea” Constituţiei şi stimularea evolu-f) 
ţiei ei, corespunzător mutațiilor propuse în sistemul 
social-politic, printr-o acţiune progresivă şi coerentă 
de control al constituţionalităţii, prevenind astfel 
schimbarea brutală a unei Constituţii prea rigide şi la 
un moment dat anacronice.

De rând cu aceste funcţii, unii cercetători, mai 
adaugă şi funcţia de elaborare a normelor de drept9, 
prin prisma căreia Curtea Constituţională este unica 
autoritate competentă să interpreteze Constituţia. Ca 
rezultat, Curtea Constituţională formează doctrina 
dreptului constituţional şi impune autorităţilor publi-
ce interpretarea Legii Supreme pe înţelesul ei, prin 
hotărârile adoptate care sunt obligatorii pentru toţi 
subiecţii raporturilor de drept. Totodată, rolul Curţii 
Constituționale în procesul de elaborare a normelor 
de drept este specific, deoarece Curtea influenţează 
asupra procesului de creaţie legislativă prin anularea 
normei de drept10.

Cercetătorul rus N. V. Vitruk11 susține, la rândul 
său, că Curţile Constituţionale îndeplinesc urmă-
toarele funcţii principale: interpretarea Constituţiei; 
controlul constituţionalităţii; stabilirea competenţei 
organelor puterii publice; protecţia drepturilor şi 
libertăţilor omului şi cetăţeanului

9 Zubco, V. Funcţiile Curţii Constituţionale. // În: Justiţia 
constituţională, 2004, nr. 4, p. 15.

10 Zubco, V. Funcţiile Curţii Constituţionale. // În: Dezvol-
tarea constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. Ma-
terialele conferinţei ştiinţifico-teoretice internaţionale din 22-23 
septembrie 2004 (mun. Bălţi). Chişinău, 2004. p. 1085.

11 Витрук, Н.В. Цель, задачи и функции конституционно-
го правосудия в государствах новой демократии. // În: "Кон-
ституционное Правосудие". Вестник Конференции органов 
конституционного контроля стран молодой демократии, 
2002, № 2 (16). http://www.concourt.am/hr/ccl/vestnik/2.16-
2002/vitruk.htm
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Principala funcţie a justiţiei constituţionale se re-
cunoaşte totuşi a fi controlul constituţionalităţii, adică 
verificarea coresunderii cu Constituţia a legilor şi altor 
acte normative, a tratatelor internaţionale, a hotărârilor 
şi activităţii demnitarilor, persoanelor cu funcţii de răs-
pundere şi a organelor administraţiei publice, inclusiv 
şi a organelor judiciare. Controlul constituţionalităţii 
realizat de către Curţile Constituţionale în sfera legis-
lativă, normativă şi în cea de aplicare a dreptului, este 
considerată a fi o funcţie de restabilire (de protecţie) 
a justiţiei constituţionale orientată spre restabilirea 
constituţionalităţii și a ordinii constituţionale. 

Prin exercitarea funcţiei de control al constitu-
ţionalităţii în sfera legislativă (normativă) Curţile 
Constituţionale concomitent contribuie la procesul 
legiferării atât în direcţia dezvoltării şi perfecţionării 
legislaţiei (prin atribuţiile „negative” şi într-o anumi-
tă măsură „pozitive”), cât şi prin configurarea unor 
principii constituţionale pentru procesul legislativ. 
Recunoaşterea de către Curtea Constituţională a unei 
legi (a unor dispoziţii din lege) ca fiind neconformă 
/ contrară Constituţiei presupune pierderea de către 
aceasta a forţei sale juridice şi excluderea ei din sfera 
juridică. În acelaşi timp, Curţile Constituţionale pot 
face unele recomandări referitoare la noile regle-
mentări, indicând asupra caracterului, obiectului, 
conţinutului acestora. Poziţiile juridice ale Curţii 
Constituţionale cuprinse în hotărîrile acesteia se pre-
zintă a fi drept criterii, parametri a unui „model” de 
reglementare pe viitor.

Pe de altă parte, prezintă importanță faptul că 
controlul constituţionalităţii hotărîrilor şi a acţiunilor 
înalţilor demnitari de stat, a organizării şi activităţii 
partidelor politice şi a altor asociaţii obşteşti, realizat 
de către Curtea Constituţională este orientat atît spre 
restabilirea constituţionalităţii, cît şi în unele cazuri 
spre constatarea faptelor de încălcare a Constituţiei, 
a jurământului constituţional, comiterii de infracţiuni 
grave de către înalţii demnitari (preşedintele statului, 
primul-ministru etc.), activităţii anticonstituţionale a 

partidului politic sau a asociaţiei obşteşti, care serveşte 
drept temei pentru demiterea din funcţie, interzicerea 
sau sistarea activităţii partidului politic, a asociaţiei 
obşteşti. În ultimul caz Curţile Constituţionale exer-
cită şi o funcţie de sancţionare (Bulgaria, Armenia, 
Georgia, Moldova, Slovacia etc.)12.

O funcţie prioritară a justiţiei constituţionale se 
consideră a fi cea de protecţie a drepturilor şi liber-
tăţilor omului şi cetăţeanului în baza plângerilor ce-
tăţenilor şi a altor persoane, în baza sesizărilor făcute 
de instanţele judecătoreşti, a ombudsmanilor, a pro-
curaturii în legătură cu verificarea constituţionalităţii 
legilor şi a practicii de aplicare a dreptului prin care 
au fost încălcate drepturile şi libertăţile cetăţenilor şi 
a altor persoane.

Luând în consideraţie faptul că omul, drepturile 
şi libertăţile acestuia sunt declarate în Constituţiile 
noilor democraţii ca fiind valori supreme, problema 
asigurării eficiente a protecţiei acestora capătă în 
prezent o importanţă prioritară şi fundamentală. De 
aceea tot mai mult se insistă asupra învestirii Curţilor 
Constituţionale cu atribuţii de protecţie a drepturilor 
şi libertăţilor omului atît prin forme şi modalităţi 
indirecte, în cadrul procedurilor de interpretare a Con-
stituţiei, controlului abstract al constituţionalităţii, cît 
şi nemijlocit în baza plângerilor individuale. Evident, 
susţinem o asemenea poziţie considerînd-o destul de 
necesară pentru Curtea Constituţională din Republica 
Moldova, cît şi pentru societatea noastră.

În alți termeni, funcțiile justiției constituționale 
sunt văzute a fi: funcţia social-politică, funcţia de 
pacificare, funcţia socio-economică și funcţia de cu-
noaştere, prognozare, de educare şi profilaxie.

Întru explicarea acestor funcții, subliniem că justiţia 
constituţională din cadrul tinerilor democraţii tot mai 
mult devine un mijloc puternic de dezvoltare dinami-
că şi stabilă a societăţii, aprofundarea democraţiei şi 

12 Costachi, Gh., Railean, P. Menirea justiţiei 
constituţionale în statul de drept contemporan. În: Legea 
şi Viaţa, 2014, nr. 10, p. 7.
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asigurarea demnităţii umane. Curţile Constituţionale 
au menirea de a nu admite concentrarea şi uzurparea 
puterii de stat, de a asigura echilibrul dintre ramurile 
puterii, mecanismul frânelor şi contrabalanţelor, func-
ţionarea acestuia în baza dreptului şi a supremaţiei 
Constituţiei în sistemul juridic. Prin esenţă, acesta 
formează conţinutul funcţiei social-politice a justiţiei 
constituţionale. În contextul caracterizării ei tot mai 
mult se pune accentul pe funcţia de pacificare (de arbi-
traj, împăcare) a Curţii Constituţionale, a posibilităţii ei 
ca prin mijloace juridico-constituţionale să soluţioneze 
conflictele politice, în rezultat acestea prezentându-se 
ca fiind garanţi ai păcii, stabilităţii politice şi integrării 
societăţii.

Un rol enorm au Curţile Constituţionale în for-
marea statului social şi a societăţii civile, bazate 
pe relaţiile de proprietate privată şi economie de 
piaţă, antreprenoriatul liber şi libertatea concurenţei, 
în combinare cu protecţia socială a cetăţenilor, cu 
satisfacerea echitabilă a necesităţilor lor, momente 
ce formează conţinutul funcţiei socio-economice a 
justiţiei constituţionale.

Totodată, justiţiei constituţionale îi mai sunt recu-
noscute şi funcţia de cunoaştere, prognozare, educare 
şi profilaxie, care se exprimă prin faptul că Curţile 
Constituţionale formează noi poziţii juridico-con-
stituţionale, contribuie enorm la dezvoltarea teoriei 
generale a dreptului şi a celor ramurale, teoriei Con-
stituţiei, a dreptului constituţional, a constituţiona-
lismului în ansamblu, contribuie la educarea juridică 
a deputaţilor, persoanelor cu funcţii de răspundere, a 
populaţiei în general. 

În opinia noastră, aceasta este o funcţie deosebit 
de importantă, ce nu trebuie neglijată sau subestimată. 
În context, precizăm că respectarea legii și, respectiv, 
consolidarea legalităţii, sunt imposibile fără educarea 
în societate a unei conștiinţe și culturi juridice 13. În 

13 Костаки, Г., Райлян, П., Роль конституционного 
правосудия в обеспечении законности в правовом го-
сударстве. B: Мемлекеттік басkару жəне kызмет – Го-

cadrul acestui proces, un loc distinct îi revine justi-
ţiei constituţionale, a cărei activitate de interpretare 
concretă și abstractă trebuie să faciliteze înţelegerea 
normelor constituţionale, trebuie să aducă sensul ade-
vărat al acesteia nu doar la cunoștinţa profesioniștilor, 
ci și la cunoștinţa cetăţenilor de rând. Anume de 
înţelegerea adecvată a normelor constituţionale, în 
mare parte depinde nivelul conștiinţei individuale sau 
sociale în cadrul statului, dezvoltarea căreia inevitabil 
va contribui la ridicarea nivelului de cultură juridică 
în societate și, respectiv, la consolidarea regimului 
legalităţii14.

Activitatea Curţii Constituţionale de înfăptuire a 
justiţiei constituţionale în mod direct contribuie la 
dezvoltarea culturii juridice. Deoarece, verificând 
corespunderea actelor normative cu Constituţia, ea 
nu doar exclude din circuitul juridic actele neconsti-
tuţionale, dar și contribuie la înlăturarea neajunsuri-
lor din practica creării dreptului și aplicării acestuia, 
la ridicarea culturii juridice, inclusiv a conștiinţei 
juridice15. Sub acest aspect, Curtea Constituţională 
este văzută pe bună dreptate ca un generator al ide-
ologiei constituţionale, creator al unei noi culturi 
constituţionale, a noii concepţii constituţionale 
a individului și societăţii (elementul ideologic al 
constituţionalismului)16.

сударственное управление и государственная служба, 
2013, p. 199.

14 Батеева, Е.В. Законность и конституционная 
юстиция в современной России: Автореферат диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук. Москва, 2003, p. 11.

15  Василевич, Г.А. Эффективнее конституцион-
ный контроль – выше правовая культура в обществе. 
B: Бюллетень нормативно-правовой информации, 
2002, № 13, p. 13-15.

16 Бондарь, Н.С. Конституционное правосудие 
– генератор «живого» конституционализма (в кон-
тексте практики Конституционного Суда РФ). 
B: Constitutional Values as factors for the stability of 
democratic regime, International Conference Chishinau, 
22-23 July 2009, p. 60.
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Dincolo de cele menționate, în doctrină, se atra-
ge atenția asupra existenței scopului și sarcinilor 
justiției constituționale, care sunt strâns legate de 
funcţiile justiţiei constituţionale, adică de principalele 
direcţii de activitate a Curţilor Constituționale, în care 
îşi găsesc realizarea, materializarea concretă17. Astfel, 
realizarea funcţiilor justiţiei constituţionale în cadrul 
statului de drept este posibilă doar prin intermediul 
exercitării atribuţiilor, competenţelor Curţii Consti-
tuţionale, stabilite de Constituţie şi de legi organice 
speciale18.

În opinia cercetătorului G. Harutyunyan, Curtea 
Constituţională se instituie şi funcţionează în scopul 
apărării regimului constituţional, a drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului, 
asigurării exerciţiului direct al Constituţiei, adică în 
scopul respectării şi asigurării valorilor politice şi 
juridice fundamentale, statuate şi garantate de Legea 
Supremă19.

Într-o altă opinie, necesitatea obiectivă de res-
pectare a principiului constituţionalităţii ca un scop 
în activitatea de legiferare, judecătorească sau altă 
activitate practică configurează principalele sarcini 
ale curţilor constituţionale. Respectiv, drept sarcini 
ale justiţiei constituţionale, ale funcţionării Curţilor 
Constituţionale servesc asigurarea şi protecţia baze-
lor regimului constituţional, idealurilor şi valorilor 
constituţionale fundamentale20. Potrivit Constituţiei 

17 чехарина, В.И. Конституционное правосудие. În: 
Юридическая конфликтология. Отв. ред. В. Н. Кудрявцев. 
Москва, 1995, р. 245.

18 Costachi, Gh., Railean, P. Menirea justiţiei constituţionale în 
statul de drept contemporan. În: Legea şi Viaţa, 2014, nr. 10, p. 6.

19 Harutyunyan, G. Justiţia constituţională, expresie a esen-
ţei statutlui de drept şi a constituţionalismului. În: Justiţia con-
stituţională: actualitate şi perpective. Conferinţă internaţională 
consacrată aniversării a 10-a a Curţii Constituţionale a Republi-
cii Moldova. Responsabil de ediţie V. Puşcaş. Chişinău: Cartdi-
dact, 2005, p. 44.

20 Railean, P. Mecanismul jurisdicţional de asigurare a legali-
tăţii în statul de drept. Sub red. şt. a prof. Gh. Costachi. Chişinău: 
S.n., 2015, p. 456.

Republicii Moldova aceste valori şi idealuri se do-
vedesc a fi suveranitatea poporului, integritatea şi 
inalienabilitatea teritoriului statului, principiul sepa-
raţiei puterii, recunoaşterea şi garantarea drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale omului în calitate de 
valori supreme, garantarea principiului autonomiei 
locale, respectarea principiilor şi normelor de drept 
internaţional şi a tratatelor şi convenţiilor internaţi-
onale la care a aderat Republica Moldova ca parte a 
sistemului său de drept intern etc.

Așadar, scopul major al justiţiei constituţionale 
constă în asigurarea supremaţiei Constituţiei în sis-
temul izvoarelor de drept, precum şi conformitatea 
activităţii tuturor organelor de stat cu Constituţia. 
Justiţia constituţională constituie una din garanţiile 
soluţionării juridice a conflictelor politice ce pot 
apărea în societate, a apărării drepturilor şi libertăţilor 
omului faţă de posibilele încălcări din partea organului 
legislativ şi executiv, a asigurării caracterului de drept 
al regimului social şi statal în ansamblu21.

Mai mult, în viziunea noastră rolul şi menirea ac-
tuală a Curţii Constituţionale trebuie privite cu mult 
mai profund întrucât, prin exercitarea funcţiilor sale, 
Curtea se manifestă ca un important instrument:

de asigurare a supremaţiei Constituţiei şi reali-- 
zarea practică a acesteia, consolidând astfel regimul 
constituţionalităţii la nivelul statului;

de protecţie şi apărare a Constituţiei prin asigura-- 
rea realizării răspunderii constituţionale şi sancţionării 
inevitabile a încălcărilor normelor constituţionale și 
restabilirii legalității constituționale22;

de formare a culturii şi a conştiinţei constituţi-- 
onale la nivelul societăţii prin propagarea ideilor şi 
valorilor constituţionale, cît şi transpunerea acestora în 
practică – momente indispensabile consolidării statului 
de drept democratic în perioada contemporană.

21 Арутюнян, Г.Г., Баглай, М.В. Конституционное право: 
Энциклопедический словарь. Москва: Норма, 2006. 544 р.

22 Costachi, Gh., Railean, P. Menirea justiţiei constituţionale în 
statul de drept contemporan. //În: Legea şi Viaţa, 2014, nr. 10, p. 6.



48 Revista Națională de Drept

Pornind de la cele analizate mai sus, considerăm 
necesar a sublinia că pentru ca justiția constituțională 
să-și atingă scopul, să-și realizeze sarcinile și funcțiile 
care îi sunt inerente, este absolut necesar ca însăși 
activitatea Curții Constituționale să fie dominată de o 
serie de principii și reglementată de un cadrul juridic 
clar și cuprinzător. Evident, avem în vedere în acest 
caz, Constituția, Codul Jurisdicției Constituționale și 
Legea cu privire la Curtea Constituțională. 

O semnificație distinctă în acest sens o au primele 
trei articole ale actelor legislative citate, care contu-
rează în linii generale misiunea Curții Constituționale 
și modul de realizare a acesteia. Conținutul acestor 
articole, care sunt practic identice (ceea ce este contrar 
normelor de tehnică legislativă), în opinia noastră, ne-
cesită unele intervenții legislative în vederea ajustării 
la realitatea zilei de astăzi. 

Vorbind nemijlocit despre dispoziția conform 
căreia „Curtea Constituţională este independentă şi 
se supune numai Constituţiei”, atragem atenția că, la 
formularea acestei norme nu s-a ținut cont de faptul că 
în același cadru normativ (art. 3 pct. c) din Legea cu 
privire la Curtea Constituțională), unul din principiile 
activității Curții este reglementat principiul legalității. 
Prin urmare, atestăm o contradicție, deoarece inițial se 
atestă că Curtea se supune numai Constituției, după 
care, prin prisma principiului legalității, i se cere 
practic respectarea legii. 

În acest caz considerăm că ar fi necesar de com-
pletat atât Legea cu privire la Curtea Constituționale, 
Codul Jurisdicției Constituționale, dar și Constituția 
cu dispoziția conform căreia Curtea urmează să se 
supună atât Constituției, cât și Legii. 

Din perspectiva dată, este destul de clar de ce la 
moment nu pot fi identificate mecanisme de respon-
sabilizare a Curții Constituționale. Explicația este 
destul de simplă, Curtea se supune doar Constituției, 
pe care tot ea o interpretează, fără a fi obligată să se 
supună legii. Practic, prin dispozițiile legale analizate, 
Curtea a fost plasată în afara sau deasupra legii, ceea 

ce și i-a permis să ajungă astăzi acolo unde se află. 
În opinia noastră, un astfel de statut al unei autorități 
publice este de neconceput într-un stat de drept, în 
care domnește legea.

Totodată, pentru echilibrare, este necesar de a 
completa și articolul care reglementează principiile de 
activitate ale Curții cu principiul constituționalității, 
acesta fiind indispensabil, mai ales pornind de la faptul 
că Curtea se supune Constituției.

O atenție distinctă merită și dispoziția care 
reglementează „funcțiile” Curții (art. 1 alin. 3 din 
Legea cu privire la Curtea Constituțională), după 
cum am enunțat mai sus. În opinia noastră, Cur-
tea Constituțională trebuie să garanteze nu doar 
supremația Constituției, dar și protecția acesteia 
față de orice încălcare. Ca fundament științific în 
acest sens, pot servi lucrările care dezvoltă teoria 
răspunderii constituționale23, în care este foarte bine 
argumentată existența acestei forme de răspundere 
juridică și rolul Curții Constituționale în realizarea 
ei.

La fel, importantă considerăm a fi și funcția 
Curții de garantare a responsabilității statului față 
de cetățean și a cetățeanului față de stat. Cu regret, 
nici Constituția, nici actele legislative în materie nu 
dezvoltă această funcție, ceea ce în opinia noastră 
conferă dispoziției în cauză un caracter declarativ. 
În pofida acestui fapt, totuși considerăm că doctrina 

23 Costachi, G., Muruianu, I. Raportul răspunderii constituţi-
onale cu alte forme de răspundere. //În: „Teoria şi practica admi-
nistrării publice”, materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-
practice cu participare internaţională, din 23 mai 2014. Chişinău: 
AAP, 2014, p. 170-175; Costachi, Gh., Muruianu, I. Sancţiunea ca 
element al răspunderii constituţionale. În: Jurnalul juridic naţional: 
teorie şi practică, 2013, nr. 4, p. 4-7; Costachi, Gh., Muruianu, I. 
Răspunderea constituţională a deputaţilor, miniştrilor şi a altor su-
biecţi de drept constituţional. //În: Legea şi Viaţa, 2013, nr. 12, p. 
4-7; Costachi, Gh., Arseni, O. Reflecţii asupra instituţiei răspunde-
rii în dreptul constituţional. //În: Legea şi Viaţa, nr. 5, 2009, p. 4-6; 
Costachi, Gh., Arseni, O. Temeiurile răspunderii constituţionale. //
În: Legea şi Viaţa, nr. 12, 2009, p. 4-8.
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autohtonă24, chiar dacă foarte puțin a studiat problema 
dată, oferă suficiente piste de lansare a unor cercetări 
mai ample în domeniu, pentru a fundamenta științific 
această funcție a Curții, care cu siguranță trebuie 
dezvoltată la nivel normativ.

Tot la capitolul funcțiilor Curții susținem necesi-
tatea completării normelor în cauză cu indicarea unei 
funcții distincte a Curții, precum garantarea și asi-
gurarea securității și stabilității constituționale. Este 
o funcție importantă prin care înțelegem rolul Curții 
în interpretarea autentică a normelor constituționale 
și evitarea interpretării conjuncturale a acestora, sub 
influența diferitor factori, fapt de natură să asigure 
stabilitatea Constituției în litera și spiritului ei și 
aplicabilitatea ei în condițiile mereu schimbătoare 
ale realității. 

În continuare, prezintă importanță și temeiurile 
justiției constituționale (art. 1 din Codul jurisdicției 
constituționale) sau legislația Curții Constituționale 
(art. 2 din Legea cu privire la Curtea Cosntituțională). 
Potrivit acestor norme, „Curtea Constituţională se 
conduce în activitatea sa de Constituţie, de Legea cu 
privire la Curtea Constituțională și Codul Jurisdicţiei 
Constituţionale”. 

În opinia noastră, aspectul dat este unul foarte 
sensibil și necesar de analizat mai profund, întrucât 
la moment atestăm situația conform căreia, justiția de 
drept comun, potrivit legislației (Codul de procedură 
civilă, Codul de procedură penală, Codul penal, Codul 
civil etc.), este obligată să aplice normele tratatelor 

24 Iacub, I., Chiper, N. Responsabilitatea statului faţă de 
cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat: principiu constituţional 
indispensabil integrării Republicii Moldova în familia europea-
nă. În: Europa în derivă. De la unitate în diversitate, la diver-
sitate fără unitate. Efecte juridice, sociale, politice, economice 
şi culturale, materialele conferinţei internaţionale desfăşurată în 
cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, din 10 iunie 2016. 
Ploieşti, 2016, p. 141-150; Iacub I. Responsabilitatea reciprocă 
a statului şi a persoanei ca principiu constituţional. În: Meca-
nisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor omu-
lui, Masă rotundă cu participare internaţională din 11.12.2013. 
Chişinău: AAP, 2014, p. 152-168.

internaționale, în cazul în care legislația națională con-
travine acestora. Totodată, și Curtea Constituțională 
în baza art. 4 din Constituție, este chemată să respecte 
tratatele și convențiile internaționale la care Repu-
blica Moldova este parte. Ba chiar să interpreteze 
normele constituționale și să le aplice în concordanță 
cu Declarația universală a drepturilor omului. Prin 
urmare, considerăm că norma în cauză necesită a fi 
completată corespunzător pentru a contura destul de 
clar cadrul normativ de care trebuie să se conducă 
Curtea în activitatea sa.

În fine, un ultim moment asupra căruia vom stărui, 
este completarea șirului de principii care guvernează 
activitatea Curții Constituționale cu unul foarte im-
portant, precum este principiul responsabilității/
răspunderii. Mai mult, considerăm absolut necesar ca 
acest principiu nu doar să fie consacrat în norma dată, 
dar și să fie dezvoltat suficient în legislație pentru ca în 
caz de necesitate să fie efectiv aplicabil. Doar astfel, 
este posibilă garantarea și asigurarea egalității tuturor 
în fața legii și a justiției într-un stat de drept.

În condițiile în care propunerile formulate mai sus 
vor fi luate în seamă la consolidarea statutului juri-
dic al Curții Constituționale, suntem siguri că astfel 
această autoritate își va asuma mai plenar responsabi-
litatea pentru realizarea misiunii nobile cu care a fost 
înzestrată – asigurarea și garantarea securității și 
legalității constituțonale în Republica Moldova ca 
stat de drept.

NOTĂ: pentru a conferi recomandărilor ex-
puse mai sus un aspect practic, le-am formulat 
sub formă de propuneri de lege ferenda la textul 
următoarelor acte normative:

Constituția Republicii MoldovaI. 
Articolul 134 alin. (2) și (3) de modificat după 

cum urmează:
(2) Curtea Constituţională este independentă de 

orice altă autoritate publică şi se supune numai Con-
stituţiei și legii.
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(3) Curtea Constituţională garantează supremaţia 
și protecția Constituţiei, asigură realizarea princi-
piului separării puterii de stat în putere legislativă, 
putere executivă şi putere judecătorească, garantează 
responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţea-
nului faţă de stat, garantează și asigură securitatea 
și stabilitatea constituțională.

Articolul 137 se completează după cum ur-
mează:

Judecătorii Curţii Constituţionale sînt inamovibili 
pe durata mandatului, independenţi şi se supun numai 
Constituţiei și legii.

Legea cu privire la Curtea Constituțională, II. 
nr. 317/1994

Articolul 1 alin. (2) și (3) de modificat după 
cum urmează:

(2) Curtea Constituţională este independentă şi se 
supune Constituţie și legii. 

(3) Curtea Constituţională:
a) garantează supremaţia și protecția Constitu-

ţiei;
b) asigură realizarea principiului separării puterii 

de stat în putere legislativă, putere executivă şi putere 
judecătorească;

c) garantează responsabilitatea statului faţă de 
cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat; 

d)  asigură securitatea ș i  s tabi l i tatea 
constituțională.

Articolul 3 de completat după cum urmează:
Curtea Constituţională activează în baza princi-

piilor:
a) independenţei;
b) colegialităţii;
c) legalităţii;
d) publicităţii.
e) constituționalității;
f) responsabilității.
Articolul 12 alin. (1) de modificat după cum 

urmează:

(1) La intrarea în exercitarea funcţiei, judecătorul 
Curţii Constituţionale depune în faţa Parlamentului, 
Preşedintelui Republicii Moldova şi Consiliului Su-
perior al Magistratului următorul jurămînt:

“Jur să îndeplinesc cinstit şi conştiincios obliga-
ţiile de judecător al Curţii Constituţionale, să apăr 
orânduirea constituţională a Republicii Moldova, 
să mă supun în exercitarea funcţiei numai şi numai 
Constituţiei și legii”.

Articolul 13 alin. (1) de completat după cum 
urmează

(1) Judecătorii Curţii Constituţionale sînt inde-
pendenţi în exercitarea mandatului şi se supun numai 
Constituţiei și legii.

Codul jurisdicției ConstituționaleIII. 
Articolul 2 alin. (2) de completat după cum 

urmează:
(2) Curtea Constituţională garantează supremaţia 

și protecția Constituţiei, asigură realizarea princi-
piului separării puterii de stat în putere legislativă, 
putere executivă şi putere judecătorească, garantează 
responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţea-
nului faţă de stat, garantează și asigură securitatea 
și stabilitatea constituțională.

Articolul 3 de completat după cum urmează:
Curtea Constituţională activează în baza princi-

piilor:
a) independenţei de orice autoritate publică;
b) colegialităţii;
c) legalităţii;
d) publicităţii.
e) constituționalității;
f) responsabilității.
Articolul 8 alin. (1) de completat după cum 

urmează:
(1) Judecătorii Curţii Constituţionale sunt inde-

pendenţi şi în exerciţiul mandatului se supun numai 
Constituţiei și legii.
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